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 م 2 50 8

5 0 ١ 



1 

2 - . ََُ# 

 ِ . جس تا نع .ء ]| ١ 2 5 ب : | كلا 2 لأ ١
 ْ هرارح ريجرنايلعدالولاف ماض ينال | قو د نطلب 7-0 ا

 ٍؤ ا اج بدبسلج اهل تيساوزئوأ وس ةد هد و ١
1 

 | هر ٍ بج سل اماودايلاو_رلعم ةريرس )

 ا امص ٍنانيلمتان اكو قالا وتحد لد 1
 | رح د/رعربل ىرآضخالا وا“ لد ه.نسلوامههبال نحال ا 7 , رف لإ ميم

 ا 3 اع

 لولو طولبلا طةسلا: يزع !لوانتو ! رد ارسم, بن ٠ 1116 ْ م نم
 هنلعن هرازج لبو اوني لار اًساوأ هووهحاطرث الع رول ل زل

. 4 4 

١٠ ١ ' 12 

 .٠  1جوبا 3ةأو , ١

 ع١ أي 8

, 57 

 0 الانا كتلاسإب ارلاقف ضو ءازملا: نوكيو 000 الامل اذا رخل اكرع 7 :

 ليرْس ءارعا ءاممدلا 2 5 0 /

 ال تالاعم تقرا. سعال سلا نار ا ةيلونتلا المجسم دل ل ظ 020
 السمو اريلولاو نييرموا روحو وبطل ارارملات وم ء 0 :

 قاايقابلا ماض هاري يم ا
 كذالك وللا ركل يالا هتبلا ىعيمهإ اواي 1
 د باع يزل لتر اضعالاناهذع لا زا نايكتيملا | الا 0000 |

 لاا رمال ورا كلوا« تمؤقز» ل ١ رت فسادا بم يسد كاكا هاا( بأ جانا و عد 1 شاذانلجا خلا :ازيولأر احيالا ايس ارك اذكمااههنياطلااامئإْآضفنتاهنسرنزالا| وب
 ْ 1 زعل طدلمإل ستر عا وال بكا : م 4 - ا | هلل ءاريل طز يدق يس ويك[ هذ لولا متو انما د
 ضل اهلا 8 علا امال -نؤحا زا وعل ازال ءيصلا ازرحي | يدل ايرامالاذ وتسلم انا مقل فتيسم امس مدان

 | فعنصلام ذربو تدلضعلا املي يجنن اكاو سوليكلا اه
 راد جل ل:

 | تايتنك نايل ارا ةاكلد ريالا ضو ظ قرع بزي ماهإر بزجزمصل | اخدح | ةسولملاو يبول اسماللإ : | نااماولذي لرصؤ/زال لذ ومان !ةبي كان يفلا نجزارعا

 ا ينل ريا
1 
١ 8 

 --- هج يدعم اس تاعجمق هع مح يعد 0 هع ماو < 1-0

 وم
 هيو م“: يح ف

0 2< ”» 
1 35 « 

 »د

0 
00 



 و

 7 اوتو 9
 | يشل 'ٍ 0
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 سوني تيلرسو تول يو رار ني
 ب7 وكر صخل هن تتفاعل ةراره و

 | ركل رأيا هولا انت رتوطرل اضن متوطرل انف رار بلغ
 06 أ ةوبدل ارسرتوطرلاعتيلوسم ني شيخ از قوما |

 ظ | بانك ج2 ةيجوجم مس مسا ٌْ

 م د زروال و امامك هك |

9 
,7 

 ٠ ا 0
 : د 0-6

 ا

2 ْ 

 00 0للا

١ 

 ير روب
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 ا وسلا
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 ل زيجوإ هاج وامتفو : كنساواو اننيطز ارجل رلارتبطلا ل هةضر زم يابنت وز ميلا ضرك سال والك ٌْ

 ا زعل هلاوزيو دليم انو ١ 1 ع وو

 1 ذكر لازم ثيكيت هارعد تنم امم اج ين[ هما ذأ اذكيؤنبا ع قيدايغطسدآتف ير ار لاو نببشفلا
 تب نكح 3 نوريفدز الع عر وأعد 46 ماصو ةدونهلل و وأ ' | فاسو مساهل اغا مف 0

 7 رع [داماييكو| طا اتوددلاتايها را هنري نطو لك | "نط [طوصازحا اود اودارا اذام نب ىَرل اروزملا ماو اّيْسلا كج ضردلا |

 اح انو مرلاولاط بدوان يفيد نيم لح 22 ' ظ
 يوان ونا مكب ج ساظنا 6 ُ ا مختون و بيجر اسماه

 ان ضد طابا ١ لارج عارهطط ليتل نمر - ار نازكممازهم وتقل اهدارهتسا حتما كرد متانم ا زويا يطفو اناا

 !اهطاقتلإرما اذا اهدامرككن ان ةنواعلا ميو تسلا | اير تترمانلو دد ةيئأراو هبل عي ايم تةطداأف ب ظ 1 24 هيلا داليا ضضالاو بليس ؤ مالا ١ يوري نادم هايل ودرة هيج
 ؤ ل ١ احلا ةراوعوق مككضا قولا جدولي كو بسو فتح | /تنج امر كلملا تقرا عد زا مبغ يطق عويد يولد بقل لحل ١
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 | م ابكر مجيد انكتد ندي زيتا كون
 دل د الإ ر(ؤقفنفارال هنن ل خطيرتو مدار ىزارجللا
 لم انني زوو تاكو وحار نر وموأ ياه كيووحم د ظ

 سيره د دوساناندوهو لزع ويرش هلازهأو دصاحأ اشتم ْ ١

 | ريمصتانطنص|مغو موه ثاهو موبصلا تعطر اضل ظبم م لاو اولطم ظ
 | ةو لهل داصلاقلا راكم هلأ ىرن ىلإ ارب نقاط درازسانوإلا

 /بدهلاد

 صلي ماب باك راهجن طلبا جاوب

رانزيت اعمل امادؤ مس نرعسآلكو دز كلاهما
 ظ | ت

 هملول قلتو وه قروش لهاا
 6-5 لم بيبو رية وازعد

 ظ اوربا رارتلا طا دايخ زهحسا اذ طل عاطما

 ,دفياتم تسيل الما :
 |و دش يجو

 ناوخل اه طغضممو تزيطازا محد وافتتاح والممالا |

 هاجد ةيايتسملو انت واباتننيباعم

 ابنوق قفاز اوازماوا ءارؤرب د تنوهوريلا و ئمدأقلا

 ْ | ةيكطسوةطموامهيازوايلا !دلاوح هع طولوربمسيمرولو ةزلا اقدبا |

 تماما اوفصاو لوط تاور لد يبا زم

 ابو تيا مك 1

 | تو ماسورة ضرلجا» يم باول !
 اذه رمل رجاله دوس هدانا احا تاع
 ةودهب علو بطرو دلدل اعل وازمل انطموغد حمل افا تلاحم
 طن لا ناجي اروا كا ذه دو مالا

 ْ 0 ضم داب 2طن هلامسأم نزيف ند هرج يوما رع يواجه هويت هس
 ر أ ذاد عامل ىذا !اجط ذانمتسملاب او تفل 1
 نين نعلم أ جاداعس ارنم خاضع الع مددد وزير نوما
 درسنا نم سلا زل 20 نتايج كسر
 عياد انوض زيارات ركل ونيساملاو نيداحريرلاو 2
 نازل نيت انس ”رسددا "رطللتو ومر لا أع يت دوزغ» عم
 ار: فوغ هر اونو يسزف اكس ونيك ادد اهل ةرزك ن اضع انم عرفتو ْ ١
 | ققو ةراود زينو و مور راهن هد امسربود طسرد هيزعبازبم
 ا ناتباطو هلا جراجوبولطلاو ىروسلا٠ روحادئانضا ظ
 درر رامعداروصلار هنو ثيضل تيطلاو] ولان لن درضسلاو ةر الامضاملا
 لبان بسير سلوم ميكو اتق دان ةدعللا
 ظ /اةوسالياق وهن يايواسل جماعيا جد دراصعغتلخيف
 | هم ةدبو رامي اول احلام لبضو اراضن: فكزلو 0

 ران قد هدوراطإو زنا دونددلا جول نا هيت أمم
 | نمو تاو : وحول



 ا 3 ادوسالراجصا مه

 ياللا ارشح اءوقنمواجوبطم نريد كءالاوسوزمدض يتلو لذ

 لمان كقيلا اراد قش امض وسد احارو

 اقسام م مارب جلا( رجا رنو زول اشت ا ممنجوحو ثوإطيلا عمم

 فعنموؤلاس ايفر وطو مسرب نإ ادب 55

 ظ 5 تينا كنج 1-2 دانا راحئمرانذم ظ
 "بزب جالو تزلم دور مفعل وحلا ذاوريملا )

 | تدرؤيو اسفل هروصاد دااسلا جد هلمافلل مقبل فل رهماذإلا طا

 جددا هزص علل رزال نند نين زيد يابحر سد لولا
 بم يذلاوزيص لال الل واننا ينحر واول هاوثا

 هيحلارل ارتبط وون يت هرم تاو دوصاه وداساراقس ديالونم
 يسم وحص

 ظ دم مس و

 | كو ا ياحي أورب ا : |

 اسال انو الايه: نكرولاو نك رلحريينجتو قدازإ |

ا ردا هبيسشم مدؤلازرلظيفو تال يبمتيطو موه
 ١ 

 لقدر زو قد انااا اكاد بيلو

 مسن دوالي يضودبر بلايين 1

 /' كك سو ا ]31 لزز ىداهلةسلاوزا) كم امماعف

 5-5 يي خب: هيدب# ماع ينوحدزاونيلاج
 ظ لهو ةجبسلاو ءانق هلل -اصو عا حاصور سرا يمل
 اوعي وز: رار لال ركرزيلا>ناوهطنملا
 اروبا واح ندوه ايمن و درك رم هك ها ذعد عل
 | فدع تسفر ويزول ليه لا ضورلاتاسإم اناورعالا ولو
 آم هلاوزناب دل هتيوزغصدرأنو اعل امو دز شوملاره
 8م 0 ىويسارخل يملا
 ! روم هو تيل ورفاءأوثاو ىدرسلا قل

 كمرلا تفر راو يال 1 ا
 نمي هر شارما 535 1 ذه

 كرم اصمت دبع دعما مل ظ
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 ا ء.ارلا ل يملا مشن نسيانك جدأ
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 يع ١ دوييدموممما | ووك
 عامكو د خد نطو فارم رولر ثكنيطاعد اهو اردوع وحدك نريلأو 2 نقلا اوال ضيا يلطو دا راحه ةصملا ٠

 ' | ملي سلو املولاملاو نى ربوملو در امل ضملاثاوبو تىمعلا :اطراووايايولات 0
 7 0 ا | ةنييوازسلل تطعم ركياركلادوسلاو ا يعلم
 3-9 يرو و نافل عربا موصى ماو لا انجل ا هنا صاح ظ ]هاب لو ١ وحط د ابو همست طلد ىأ ديالا ياجبسلا
 علام لن وف مزيف مورارهوحردوصس جارلاو ب نقلا ظ | مقا هنرلاهرزر دوضرلازجلط ورصد هامور اجلا انو
 تيوس مداد اهلا دا !ايلوعلاللو مرصلازىريىاز الاد ظ ' هطول ادام كسا ينمو ضطاناد ىلا الاهدل برنو لمار صولا ذهرعد انرصاغل ناريشاكلعلاو 1 تن طن مدارج اد لاس غن ريش هزاضعو هلطو ايش بروعلا
 هديب | وسمي هم لطياذاوسسارلكثاهنراارأ ايا ابا ويم وتريع ا داو فا 3 ميصن نإ صعملا عيل يملا 8 ومين انلإوا هربا راب _كسز وهو سرابرناريهدبلا ةلميش هرجكاذ أرز دوروصلا مم اهيشر أ عطوط / وبا روزانا مال قاصازارنعنل سوم هزل نخب يك : 050 ننيزماقيوتو عيل و ااردر نحو رم 2 300 | نطل ىو اد اقفو رزتلا له ددووولو فات رو اعملو يوما ب اا ةرصان اكزيكل اس ناد مدس يتصل 370غ و وسازا تاوطا ملا
 درسا يلا نات ناو نرع انوع اير طا اروتطسل ضلت اكطقودا اضل ربك ب بس
 كر اذهل با ةئدلاواراما ناو ريش و دريس ذا الاسد خيب نو كان ةيسدجا نورتي اا

 ١ كسرارراجامربونيلاج] ةدعامإ اولو اغلا فزاد لان د اهنعيح | وعلو دد تانوهو اور لا تقوف» انومرباو :وحوطسم | داضو انرس ٌْ نو رزخرلفلا
 000 277 وا 5 2 0-57 | اهي ةدورص نا 2 + ظ نك: 1 تناسلا الاو ايفا 4 ١ ظ ,.. - تالين امل وا ثيدار ةرارخل م دالة داهطا امد 7 .اهلديبوا اووسلاا مابعد ا دلال زنا نعوم اهرو لوطاالصن امال



 دا مسوس يسع وم مييحيص ها

ا رطحو بلر تيزح و زوو [هدوجلو الز ولا
 .مورارلا ' قريش

 دوسلا زر امانا لإ ناكئبلا باو م أو ماردرّمس تار رم درهنرأ ثم ظ

 | هه ناد لور زيا ااا تي دا

هموم بوزن دوسلا] يضم ظ
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 ل دنا عدو هل در أو أع ماء ضنن نمي

 0 لت غن ليتسلاب بثمن د عاد» لب نويفد د ْ ١

 دل .هطمذ ةحدكوبوو يملا ره دال
 |دارازدك ةلاكةوهو ذ ليج لوط طسلا امسي هبات عس

 ' رة ريلوسعلل عوز املا كن تتويج درا: أوم |

 "6 و ا مو

 ويصب . صصص نجس سس اك ١ د

 15 جورقد مادو لو ضل د اوٌواّهس هف ميو
 ع 5و( هدا اريطنا مونلو يطا دااصاعلا تتسصدإولا ادا
 ' + دهويدوعب حان وضل ميسون اخراةاعطو ملأ وو :نايا
 | يا ليكن لوسلزوعتمطلاعنأامكا
 قدا جه ريرلا نكي لراطلا باطلا نشسز ل لجميل

 | قلاب لأ بدا دواي ورمل تيد زل هزيطلا
 0 فيس طلو اطمن هي ومد درثاوأ ت

 ' يراد رمد زر ميكو م ١
 يلب اذيسرعرلواذيعار نكح دياد" رطخو: دم ْ
 | ةولىومللكم ام وبكو در رار يلق وصوم د ةددخربكرأ.ىيمادوس ١

 1 0 زكازمو شان قرم الم أف لإ در ا اهلع يل انضر هلا ْ
 اريل زانت نتجاوز ساما انما نرجو مرلاتسا انتا اسفأن ,هاطد ةرعاكذد ندليساكو قرئادلامغ ْ
 |” لوصلو يطوا تفي زنونص ادم ميرال
 ظنا, ريما «ءااو وعيد رلعرم أ ذا واع صاح 8
 ؛ةويروا ءدامعد : ةيخيسلا !زصامملا عي رقد هي ةشروللو
 0 ”كيناو ظ ةيدضاسيؤ يول لذلترسي

 ا وم سلا 7

 ٌْ نم كاس اعل ا
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 ثنعرما ذاو] لرقم وأ ةرعراص ع و امسح عم ياواد
 داغلو راغزن فزاد ماهر كامد ورم انمان ناكر ةلامح ناحرب ارسلا

 يح دصع انوع فكر ط اليا :
 از ألو رول ]زن هن ارم ّتاثد ناّضعاو ضع ْ

 0 دحتو صا ويح |همراغضَلا ارانيصلا ةروسار يشيل

 2 ا لمح تانيلازهزت قضءاعلا املا انو 2 37

 تسلا وتم ناعرصوه نارك نر عسا هركذىرل ان سماره نادلا
 العذر داطمرتع نابضتل ماا اياجيشتممءاملاو دار ناول دأ

 107 تدبر وعيد ندد
 امماسناءاثلا داكملإر |اعاربا ل ان م
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 هميهسل 5 رك ارنيعنوم أجد
 صرع :دوولاو هدأ 3 ضو طودلا ناي راس اهالاوا

 | نيله نيلاراردا نايا مع دندتم جانيت مشاوريط ورب
 | درك جبيل اذاطلحاذا جول دا مولا عير او طلب يلح مع انيع اعز

 ١ ' تلوإرطملا ويصوم اهذخامرو رس لاو نعمل ادد رو أ فش و

 ظ سو ليما ريطرلا < عيل يدجاراضدا ناكر قيد

 و ةماعلا
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 تاتو هرصلا زمام م
 |اسم روش 3 لا عماد اج هعلاو اسحمولا ماد دوا

 ظ نمر ددسلا يقول ديلان عادا سدس
 تيد إدلال يوت احو 2 هايل اجر باب اوطر

 ادد يبشر ريكو رمل وغاؤارطواومولا
 / اق 4 0 ر 0 د دو اسانا دوب درايلار اوزلأو

 | يهدأ اجمد ني ردو رص وارسو ا يع واب رضر ايضطامد نددلاوا ارز

 000 كلاب فدأك ب د 50 200 تطل ليما

 /عالالا» ع 9 ل ةزمعناكناد اجب نيت

 | سم معبأ ور ورصنو رمازلو م , درا ني ط انياب
 يااا بد نيعإاصا جرو ىلا يام روع

 يرومصلاو اموللاو زول اك ارا داظت سن اموونسوهدنشا ظ

 5 ا انس تناول هلي ولادرونلاهدمجا
 (ىلريطع تي نمار 1 ب ل

 راقد ع ناري كانا اولا وببطرو وع
 0 تع ١ عام :
 لس نامل ياةيفاو مد مداد وعلو رلملا تمحو هزعملا

 0ك ريوس
 سس سس ب سس

 لالالالا غ7 | يت جالو نوت لادا تضميد ةرئبلاو صل هيئورلا |

 مرسم أ 1



 وبز#ا
 ع

 - ب بسس سيح ع

 | ةاينضيلا دال انو (هجاسوا كسور ول وي د ريال« يبسجل اب 3 ١
 د دارا متو جارلاو ةحبق ضرانلا ئامرلاطوداملا الدني فيشر اصل و هضنم ةرئزعلا ورع:
 يلطلن ري رنات ورعوم الو رطلاعضاعرخ فاخذ طدلماذ اكاد تاما ربطات طراز يلا زيكو دق ا
 ألان يو رد راكتفمج لادا اببخاذاو ماما

 20 53 596 رلاراصعإو نول كم نر تك عند

 كشاف محال كارو هر ارقص 5 اذه راو
 ل

 نك يلام وح ]بدو مم جل لبلاد
 نيو لاوارا هلل نهرب صم و تصعب رولا
 تامر متو اوصاف عوز د كب
 -*ةتزخاراو أولا تيسُلاررلا تشين كك مادو
 عين اه مرتطولان ند لنا و قوس توزز اؤتنولد
 .٠ توم مسد نارزخا ل وزكا ماسلا مرات مالؤ هارت
 نيس مل انرلاب نوت اون نطو ءانركد ىرلانازعلل نفوز
 ناك زو ريطوأ نينو انني ل تك نضر زك ل حاولا لب
 ازد ط ربما تيم ف ورلل صال فوج لسا
 عرج اهاوسن تن لاحد لإ خد لون او نع سمن نانو
 نال دنا باك عقب يحوز قلو زل لب
 | كناههصارو ىف وو دوسول) كوبر ناهز سل شملازع
 ”ةيطصار عليو ال اكو تتشسل] هم ناكأ هدوجاو بل احج
 لانا ميانرازمد قربا هول دا ةاسم ول وزبما
 ١ ماو مع تاو اسس

 نبل اي عم ضربا سوس هدعجتسا
 5 * 3 5 ا ه1 د ةطمادنيي 3 ْ ظ
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 اليس إل اهيولاخز داداورلا ,فربروبطلا ناد ريل ترمع اسوا ١ تع هن دقق انني سعف ك,ةاقراحزدا اير را مولر اسو براتعلا »تاي :لل تعفن مويطملاوا 0
 ا يع دابر اقر ءايطامةدل يرام 1-5 ا مم اةلكازلو نريلاضخس ايلاف ٍْ | طال تجول ناك ميرنا ليز زن اإل هيلا 0 انركسل يك 0 نووي وة درس يق نساد اري لن: تالا 0 :وكديعر اذه نيلال سو نملل مزيد جيلا ١ 3 ا امهر و اهتنتف مشا 8و د يو 725

 - دى اثرحن اع ثيل بل نيلي زخااذا ايتشاو نعد لارعا .ارتطاتمنوزذلا 0-4 ١
 م او يتبادر ضرع وهف و هزل م 3 اه أو 0, 7 بو ووح

 .تانبمل ب تيزي زهب جلال 0 د بحلا يلا راعلاسلا اولا رع انج هنالك ةراحر .|[مع دينو لوزناربؤم نيم ة نرض لزلشسا 7[ يب جيلا ا
 / ليف دايهس و معضنو انعرو ةزيمملا مد َط هاذ

0ع الشوز اذا اني زم ةرامرماز دك 3-78 0 0
 

 2 ماا د ميبلل وع نعزي يكب ”تارسا قد 2 31

 ٌ ثنبرراث نقوم ريمه لوا فس بع باز ارد ةيرع قو رارلا ]ب صئارأنلأ :نويسنلارهدرإملا 5 تبشاش تاب باولااجرب مضمار ايزل اطلا

 اليعراج تدالبزم نروعاذاو تول م مروا ةداجل ىلا ْ

 | مصار اء ندلاقنم مولكم برتمو اول هدسيسو عر عرس

 اتساءل: ازمو ص اديلاحدلزعياليه دايلاوثما ورم
 ْ ذيشور ب ا نييلعل ؛راقوورر انك : 0 نل زم تلح اراضي نون هاو اكو نري ورود وو اندر اهلل طوطسن ىف تنبأ ع ؟تانومرابجلل

 هيهات, هيرست ل ارو لارا 72
 2 /ةفياصا جنم نسل هرراى ريد اتلاؤا كبرمابراحوطو : نامللا

 ' ةدديترانا د6 بزاوشا تابلآزملا ايام
 ظ

 اهواي اهنيطرلا ناصغاوظلعا اًدامد:راصع الوراسل اكن زر 8
 د ءاصعا < زينو نيلي كو هريدي اساعلادردو اع رجلا ظ "رتبي تر منو اذل دعس ستراه ينو لدتا

 اهم سا كرما نمد طساروشامو نيتي ما تأ 75 ذي ان هر يرو ماش كابو ا اذان نمسا رب ايرانيات عفر 98 2 قب هاا هارودز عدد



3 4 
2 

2 

 ةهسازاو ها سواطامم تالي ]
 كب كري دورا زاوتسمو ةداصنلا ره تال ْ

 برادا عصدراصملاب و لاقسررد انهملحاو كر مملاو

 يل 2ك
 ايس درب لاق نتاع نينا
 كيوان يول كح نيم ولا ءاذ ل انا 1

 5 لا عورته دول امس نوداك(بارطنلا
 ذاب كوكل سهلا قضرلاو شولا <

 ا اصرثوهلعر تاما اهلاب أهان ا ل

 ' تاو نمروضو مد فلقد ارلاذ ةدردو ]ملل العا (

 دلا|ةرجل انصار ازرع ةزلد مدل لوند لجتلابزعا ْ
 مال ثليتسو رول | ماوس مرشيسلإ وسال بطلا ضِس ٌْ

 ْ هلا معبو يود :و() ضمن الهو رإا الا دوس در عدو زغولاو

 هاوهيررججتس داوم زد نامل أمام

 ” جي

 اك خيو تو هاند ىحأو د

 | نيتملاو بيطلا ناريس مب نوكي ذم ٍتيطلاان ثني حئوهو نار ظ
 | ليسو 00 ةراجن ارجل ةىن ميلة

 ح مم ده تيطلارريو علاورب

2*1 5 
 نيكون اضاعو ىلا دوس زان اوه نوني ليرش

 داوم ذا الا تسيبإب اللول ةدزانوهيز وصلا
 مانو <2 ادار اواو اكسس ١

 سارا نهوو ورولان هرب ظلخاد اررسزرتس اذ مارت
 3 0ر١ تورو ازا زول نهب طه ام عايسلا غن

 مي عجب اننا دومل هرقل يض اداوايعاصفإت معنا

 م | يار ساكو انو فن

 عربا رادار باذرملاذ مذواذاو ضميره ملا بفذلا
 انتو دول تاكو 0 نلبطو لاقومسا

 ته اد زياد و لنقدم نيام ناين
 مث ماي عتصو ديدلص جزاه يد [فراصع مخاد أ فلي قدد

 ابيذاو او نفرلا الضبع أضاوا ايم مس

 ره هردلذوو لخ_ضعلو متل ابدا مليج لبيب لحد

 يس ا زلات يسوييع
 اوبصاذم لزج اك ل هلا تيا

 ١ ا وبال هنوو مهلا ظ
 2 سدا راعوقو وريلارلا عواصل وص لإ هدوحا يبس انصو

 : | درصلا 2و تاويل ذشلع اطل درسا م هود 5 0

 انيئناسكما دبات 5



 دي
 عسسصسسمسص

 01 ربل يتلا عر يلا لفت انتر
 هل نبط ييلج نان هلا يومنا يل ايؤطملاو ْ

 بها تنرعزو ماجا وعن يورالار هلصو معن درا !عاج

 برد خراب رهام نسل 2 يانرام ناوخلاف
 بازكما اديان وب لعن يللا 7
 ثانبوبلا» رو ريصقل اضع م ارلا فود بزجرع ذيدابإح

 | داوم عوتسيل دلو الصب نان هيك بن دلس: علا ذايلصلا اين ل نيم
 سيل ابرد نايل !بهزيد انجلوس تشل ل هازال
 | ثاممل فاو سول قانا , مينو ون طز مطمؤ سواح 57

 هدأ عودت ازاداو تؤ هدا نيهارم هيا

دلا دو نم مهنباود فول ككايم از عفن وبلا
 ْ ناظم دا تيد ج

 ب درا و ورعم, مطلارربا يد راجع

 سليمان كلر ذيل لزرع مدا
 فاو نيل ندب عي دامتوا اسيا ىدأتصلا :ا[ت ىومرلا

 اشو نيد عيلان يراد يعل سنا دازصا دري ويح
 اموت ثار سما اد درسوا عاد حر رزطوودنم سلا لويئاس نيالا

 ككاو خيو رانا هيل تاو مضر زنو ةليملا داو عبد

 25 د

 --- 0 بوم

 ربل نعولل كلل وطو ري هرم عرع) هو
 ”ىابجوب نيد ندم ىروم: تيرنر نم يرصو ارحل لس

 ْ 0 نجا تفي هأط زول ثياب ظ
 2 وايل 101 يك بولا رم ظ ترن ةروانم ىووسبل في راوهوتوالا قرون 1
 انيامن نو دلاليا ليو ىلا انما عقبو اس[ ةيطلانرلبد لا بم نو طولي نقر ديمو د
 مان تعاونك لا
 يقطر رجا دلي ]ل5 ىرادلإ ]صن مام ء سي ضيورمو غدا اطير تاز وزد باز مرعبل هسازجتورلا زد عتال مو يت بازل لح 1 ا هدو درا جم زصل نعام ا ككر| وة الغر مين ك0! اطب 97 ,كأزيو نسر نف هارد ذل ارسلوا انساني نزع اذ اذا
 كلير اذا ةليفرع هديداداضصولا بدا عتددحداميلشتو 5
 سنو بع امر اكدلو* لسوإِلا سل اوه
 نارا ومس هرم ووعند ارإ[ لام ةرعصمملا جال

 لق ياناس 0 ظ
 تطيل ميسم ناورإ فيد ردسإلا ا



 انوار نربل ويد صعل ]خو ااعشاو دلك معسل يي نم مفي و تاي هدد طربال ءاواتقد رجلا كي ءانلهام أ
 العقل ” عمر ابتدا ناسا شوزعاابر درن و ْلْل[ وقل و

 ١ نيزك ازلنحلايلز ضو للنلاو ساس نلا قولا هز صال ماجد
 | تيمالاسلا ورا 5 عملا نسما عه وزوال مضاولا |

 اخبار لس طامسب عيطتملا زيلع

 ظ 0 علاقات نياواعس مرو الاون نيد مي
 8 3 ا ا مال «دبسور جيرو ةوعب هدو لولا رسع
 داو بيرلاصو 15 عامسسلاو و هدا الولاء تايحلو مالل رطل صننلا تو مد |

 فلور ينت سان ازاككفزو ناد انس لعد ذسركائ تدي جتو

 1 هنت يركب رز نع داع: قري ناب اود دل ىزل ا بعسل
 ياه | ئال كريسا نطاق زا تنفات ف
 | قوز قوما ةددر يعمل ميعرتو قروش مارال نب
 | شخ لمرة مي وزيت ودي خللا صيام طوبا ترفل
 جليا مزمار اع واوشو و منوم ]وصا ها

 انت سيطلب ةزيطيز خبل ظ 0 "جادا ابد

 1 أ اطيل ديم ءائورعا 25 هرانيضو رع
 هثلبلاو بلل موتسإ يزال اطلحو اس

 را مظِحدِص 20100
 | عيل ا ا سس يوسع ْ

 ! ضلوا هيرب رموإ)ماذا ولن بم هاهنا
 | اذ | انرصترجت فلاب اورزم ميمو يعمم روتانا

 اديان اجب رد يانلاعا عالصلاو] امسل | مفناووحتم 29

 كلاما اىوايظلا نوكأ نامنمبطزلاذؤاب الا لدن ةزالو
 هيوويس وسنع» ملا ميطاذا

 ظ هو هلرنزحو ةرلارع سوسو لاما

 ظ ريدم متسدسع

 كن وريال ل ارجوا
 | ةرعل الابل طز و رد هدر نادر. |

 ارسل بيطار سل ننس اساور
 هوبطبا 1 زييطل تاجا انإلا هنو

 اذ رز نما هرونلاةامازماما تلد اا
4 1 7 5-2-2 

 1 2- 2 / ا : : ىا ١ طلاو يعمل 2 ا
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 ظ 0 محل ديما

 07 1 آليوم شر ادت .: اوس رل ا دتدلك

 اه ربع يمص 0

 تاق كانامسي دب ناهد قود

 ديرتي ااورعم زن رمل وس داطظوو اول ناوين 1
 لامار ايراد وصلا كساذم ادم يمول دوال
 ْ ب أسفل از 0 ارلاّهسانارهاطلاو سوط ارلتنلا ءادوسلالا

 ايفر ايت اجب ناتو ر راد عرحد ذاك و هرعمل
3 0 
 اتايطراشورلو ذاص ارركس | نيكس هواوي واخ

 روطملاواردرور يلق تكملاو ءو درس لي 5 ١1

 را عبس يباب تيناوت يالا رق[ _
 يطري وأ با نا مايو ىرتيرأو بما اح اص ل اضانز اص

 ا نيل ودب روع نسر زاجازأم

 ماهساب د رونيتسرل املج روصو زطاطح و قسرينمو او
 قدرا الكسر رابط دوولةزلاو 2 جالا طسوتمأ

 ٍط يقف نينار ىداآ وزال ا

 اد معرس جرم توا نسا ممر توما كل ضلوا روس
 | ساكو قرض روع نيت ةتاؤ تكا |

 ادم

* ١ 5 - 

4 | 
 قع عجم

 ول

 العموم اهو رقلاو مرر زرملاو ماجاك هرمي ا

 زهد منان حبت جملا
 | أ عويغيم هرمون نيا نانا يقلل نكد
 ظ ةيمسالرلسلا مول وطال امدليداعقيتبا فدل اكلك ظ

 ٍ د 0
2 2 

 ادهم
 | شيز ا ءراوتسارب

 | 0 لاهو اقم ظ 1
 ع م تا ماندو 7 ص ماطر

1 

 ملأ رمد رموتلا ولام كلو
 فس هم هضم زبن ادعو
 عي لا يجول يو داقدام 2+1 نح تلعب ةرفم
 رك وس د« وفاز قبو قولوله ْ

 رو ةاففم هه رجوع اذا تيا اراجع اذا ١

 أيون امد[ طا اطصا ناد فيعضلا ةرعملابحاصّوولكيلواجزميدل[ وأو ار ييأو
 | قمم نط طش راه دداجر داي باول زذقا ءدلا# ف 4

0< 
 يع



 | لاهو والطيز عروش لا لاو امسءاررزلا انا اطال
 ًادجلاو لوزن مرساتنباكرطرا ولا نءاكايكورماو تجبسب/اعرهو موك تا

 | مشن بازيلا تايلازو عملو ضل ) مابيها تره يل عش
 7 هدول د زنرب )يلام روص نعيم يصوم كيسا «اديدوأ بري 1 وزع انردوينت زير ةيطزسزايل

 لجو يجال ةوزاط ل قرط ضممملا ليودد ايل ليلا ا ارحاو) اسلار الرز عفركسللمرأح اعرب رلا هعراوتسا) ا ةس دللي ثلا ولاول وطيظخ تركو «دوع ان هدد ظ يدافع ل نند حسم خيل نمل ويزن لدا

 طل ناضرد ةضرلاوزوص ال )ميوؤلادو ءايلاؤريإرب ةرئولاو 2 "ياهلا وار وسلا ا بيجي غلو
 ملاسولال ملا مس 5 .. ات موتملا ب «بصمل قو هيظيلو «ددايلا ١ ايسايص دراعه ءانعم وراق عساوهربويب تنس داي(: ىشااسو

 > | اسيانغد علاوات رشإو دارس ثلا ذود هم يامل
 : | لسا هدرأب ءلصارف رقروبلا ا فازتسا رسولا هذ 3 وعلو رسل 0 غلاي فزيو رم عحسطنو ريوادوملا ركل م اخو -ىاؤسل ديزل !

 ظ ةاخاعدا د وع داو اداره عادددلا | يطل يطع وامي ةيلقلا وت يوغا يلا ة دال:
 هيل تاوبطوداهفكشح ل خيال د مهوهو دمام نيني عي ١ ش٠

 ١ نونو ا ةببلاو 3 دوطرلا نما طسورت ناقد ونون 10 هرردو رصاو ةدورموتارحا اراد لملم ةءاخزل ْ

 0 .” وجسل نأ نات ددول ارقي زمولملاد دوج درلا دوس لاو دوس أو قار نراك دوتمأب وحك «نانييفو اسد تباطيوشم . ظ
 اا هديسب رولا ارضلا لو 2 مو ركل و را ماو وهلا راع اس جبت وب ناهد ايزل 1 ادا اطيضمار هرم

 | اس نات ايما و راهل عابسلا نكيضرمارل ا يعدد وابد دارو راخمل ريا هول املا كسا , 0

 يرعشدحابرو قوز وميك واما عوكل ديلكم عمال ظ ديل نو لاورسارامزس هنصنو ,دوسلو ىادؤس باو نال آو درتسلاو

 الوتساب ةزمم خوي جينا ةرشا يس ضضئضةيركو عانس | 7 دوالاووبد يعم هزنفداح د ساو ونوفر سمو ٠
 كيال جلا نانا 000 3 دع ا

 7 تار مولد علاجي هدرا تسطو تل تءرداقتدزاول اضف

 ل اماد اني مولا بغج انجاب فتون هرلا لك ؤبد
10 

 أهرسس دل هيطو يت اواو 1 مالو لش مم تطلخ اذا



0 
 م عفو اداصو 12 ربط اعاد[ ]يلف مقورملا ”دايصموددو داض وا | ظ

 | اهو زوتفلا ميما سه ور يضرعلااىا ملا تيفو دريلا ظ ظ

 مما | رلعل انين نبك مع ارددشطال د دري ززروغد هرقد

 و كيندر ضل بلاهنم مؤنس تاو غم مولا

 0 جان هيعف ارد روزا مايرارلوو

 س معاد سرر اطيز عروملا ع مريد روعلد 2 اصلااءم فننويهورز امثلإاَمل

 نو تلهب وز مولا ثدا تنام تنلردو ىرطلا

 تراوعلا عن الوععسب مك“ دو كيو مداسع وذوي ضم

 000 دداماسلا ناري اهلكشو يش )صاوه حاطب
ا يطل |هسراناوزعتو

ضاب ناو ماعلا يتل
 ْ قاذلاثلا ه

 0 ةوعلاو أل اسجل ادد د ما هرونرإطانم
 دس ر امكيما ا وةناعرد »عياد قساذاايطدلا

5 0 
 5555ج 222

 زافطت مليونا رك انو يامي زالسالاسياهلا ]

 ْ نكي دارو ةهببلاو ةرارغل 5 وايل وسداو طئولوه

 . طيب رك دادن لال تلظابارسلا,ب زمور

لا مم ريهتإكناد مالا ةصركأاذ محلا
 0 لم عفا لاد ي

 0 0 لاو املا لبلاوأد هارولال نودي ليغاطو

 ] قت نط

 ظ طنا

 اة جادوطم) حبلا 1

 7 م 7 7 5 ضد 0
 اذا و سنس ' طن دعريطمدو ماولط ولا
 5 1 0 انما 1

 - 0 ا

 ا و ها اوهأ

 قتازااد لش توباعشم ا



 | اًخواو دراص دوسيراضعا )و ناو وسم را ودول يساعد يتوب ب روزا
 : * أ ديو صنم د اال و دو محمص وم مادوسلا | ناك دور عزمنا اناره دره ورع :لر دلو مشروح 00 تب ورمل هناؤيطم ا ةجراررإ كوسا 2 |

 ظ ا مدالا ليدل وريد ا ٍ ناني مس 2 ا اسياود ناكل بز سلا 1“ طبل شرردزابلااكداتخو رطّراس ا هاجس تدد سَ ل ان ويا امره | لوا بت انوه يووطد قد: الامور دب عامل اب _اوم 3 سلول 55 وهران ينور سااؤمب طواف رلاو لو اد لا يواو عب لاو يا ا مانا بخل 1 ظ 52 ارا كان اجا فرج ىلا خد ن«ناوبملا و 7 هلا 0 7 يس ريدا ع ميجا قم هاذح بلدا عوجلو قاوةنضررارت من بم ناك تنل يع دام رععلا مز ويسلو - اننا وضوح اجدد نيلي و ل ساواعوم 200 بل عسي وماذا مو
 | ىذسيلحو هاوإ قبد هيو كد نكنروللاؤرضراعلا مرولا ْ قفلت ميد دأب ل 2 تما تريل و
 ١ اهلضفاو اكو ١ | ةيلطف طر تو شانلا و 8 1
 1 اا تالا ننوه او ب بيلارإلا | اهوار اووطمراصع 7 ع 4 ا عسا مارح يراه كر. اكدت رسم نوراؤجبا طومان لم ضاندإ كاواروونرا زبمملاو ارو ان ] / ع ى نيطلاو ىرادوبتركغ م همزة كاسل هرم كا اوه يصاءزرا له ف انزل داوسورم ءلمويسر شتم دأ منوع انا علوه د ىرضو ا نم 3 : : بلاطو كوالتي نورس
 را وم )اؤلرسماطو راع 2 / ايباد ياك عمزكأذا | ْ
 ظ ا ميزا ملاواهسلا عل يطب ني جا ة دنس 0 ا/ل بز 41 ' لملاك ص مدلاتفور سنان -- :؛ يع كازا امر لل طظط اذالامسلانكيددرسلا كنا 8 ا ننال نكيداههوزو راسا |

1 4 
 0 امماعردلا كسب وي هديا ' الإ ظ 0

* 
 يك



 اما سماح

ابل كيفناسعبا نوفل تامل ين |
 | ن

١ 
 ١ لظو ا يلم مل هلاو ممل عم اك ضيم ازا امطولا رضا ذ او رويطلا] ماا رس

 لمنع دينك عيال هنبيؤلاؤ بانهم تايؤسا

كاكن الا اعل ثبحَو قرود روصو هتإَبماَس
 و راب

ي نو نوي زياد للامم اند
 2 كا

 شيلا دظسإ نر نزلا كو علا عقيد علا تإدلس | |

 عا برم دااصوصحو لولو طش ميديا

 اللوك ننس يسيل ادج مانا ظ ركل فقو ايهوزح) د) طع ناجرلا صار اىللوناعملا
او تاويل ننسلاو لبجلا نيدلاو وع زرانلا نسيم هلا

 او

 داس اذاو ليما لات يرمز يطل اند ددلتوهد
 أ ءاملار“ 5 ظ

 ...مس ضبان ينل ملا ينس عي ماعلا ةمسنمصس
 لينا انمولاتب هدو ناب ميلاثضنل ماةناكدإلا

 ظ ايبا ءلكف نم مق ياعزلا هيدر طاش لا جزين موش لاى

 ' قالا يزل انرسد ام ويد نسل ين

 | جور سن امد لازم املطن ابوزم طع روت ورنيزولل فلو

 نوع دولا ض داع آ
 ْ لاهل زوموأه دنالزهد

 ”"اميادوئشلاو ذي يتوب لابانطنم ذوصوع شيلا ذا

 لأبو قورالات 2110111 ١
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 ريف يدلل يبني دج وعد اهو تيران وسلا رمال ماو“ كمي ءلخل 1 2كايبفلطفللللسلبو ديبي

 انيمنوم قولا مديل واثق الح هراح ناار مدد 0 4

 وول ءوطت راما تدين» لولا تا : اصور زاوبرج عشت رام هاون ناكل وبلاراردا باس اذاو
 مرا همك 90 ىلا داع ناعبو اصح ترميز هدو ض مم

 6 رم © وقيد هيل اينيولس زلم اب "ناكل حو ناسلملا

 ظ 00 .اورشلاو نيل مرنيجيغد وول ورب تق م ش ٍَ 2 د وع وو

 0 لس قيسلا بالاس شد هنيرلارهد دام )رو هدراملا] اصاودلا يع ىر# معد
 مدق ء و

 | . را ..اخئازه ]يق ليج_ انزع عمل شو ليج قييعل

 6 | كلاو ارولو ٍطلارولم د - هرعوهز ددل ف هدوعر#

 اداسإريجوارلاثرادا مي ملامازهد ملينا فد بلا
 تلة احتمل عاد دع الاد درامل زارا ميس نهدلا
 م اود الا را 3

 1م هللا والجان ريح 2 لاو دولا ات

 تح ضو اونو <: ل هد ديلا زيت انّريو موهتلالج
 ملا لسع عزز ارددلبلا عيصاو نمد! بهن بارما

 0 نبل دكرمل اراض

 . : 0 ١ ١

 الوحام توا 0 اا

 ردي



 ظ ركل لالا و: ربزماه سولو لاملاد . 5 ظ 1 5 قيما كعلاو دزجرنوسم نال موز تزد مو قزلا
 لاوس يللاو لولارد»د نييرطلا انهو انسانا / نراجع مايل خالات ع اصدلا و وريسر املا لطوا
 راهو ” مز ربرلاوسانلانبرمزلا نتج كهيعص اوما ترد عصرا نع ناصعال درا, طع فرح د تانغ انف ند
 ظ داي ازعل ولاة يلع زب طزلاو لولا باي ذئاذاغ ظ الف نلاس دونم اند رسنض كاع هزمزرلرازع دونر قرون
 7 روبل ع محد رصيد نابصلا املا صوطح نال ]تدور سا م دان اتوججلوطااهاضعاو اىناسولا عاصةلاكو 1

 ظ فتوي م حيزا يد تالا ساس يرن موعم ناداني ا
 ابوسك تينت هيدا ملا دلاارش كركم ا روس م امزكلصاو ٠

 .ايمراممو ينل بب تنوي لماما ع مادو ترنوغل طوط تان ناسفتر تانزلناطسوزنهطلابشرزتاو ١
 و صار ترون ف دو زوما ةريل ضار رصم زعم 4 ا دابا دا 0 : هل عاهل ةولع مم ,زياتلا تمار اصوتقو ميش ْ

 ارتب دف وتيم رتطزسؤحانلطرم هذا تماف وقم "نو زاوحد ثار وةحا يول مراد نينا
 ناو راك هما هولا ونااؤ كت باث هك !انمتانصاذلوهو سولاءناركيلاوه شب
 :اهي دأرنلار ينضطتيج و بل روك بيذللك »ان عسانا ظ .ةلاين مجددا عاتي ما ذراعا
 ا مولانا ١ :ي ياخد كول دارهم كي حرحي 0ك امارس : مت د ىسولاو و لاقسو موتو تالا عنم

 ظ يوما لوا رودرا احيروعفو نريلا 7 او تلا د درثول نومالا شر هذ الس وعلا وزي لا

 درذلل دع ادا هادم واوسرقاتبادالم ٌنامرلا ظ سم هلاوا ثىبايدراوهد ناسشركو مهلهل
 و تاعارشل] نيد ل او مرل | ثنملإ علو مهو نائسالاى وعل اا باقل نزروةنمرازب لوا د اضراكلا الصلاوراجلر لاو

 3 ةرعملا 006 :نلاو ىدازمصلالاهسدلا طعنو ارك نمارس ذعر اروكلوهاواذو
 يديد دبا دولا سرا تاب ل تضلاو 5 5 و اطار يال
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 ا أقلام مانسيت ىلا
اوةضم او زو لذ ١

و ةؤبس رتل وسال ابدل رو ْ فد غول كأد
 اهديؤشوببلا نا

ودوعبإ زينتا اكوا كك
نصل كرد روملا ف يشير زوغد كسمفحشك ظ دك ما

 ًاووهو 

ارا هزمت سومر تامل طلو ماهل وع عا هولعلا
شاماورو عد هنضانم لاو نال راع لشاب | دينو 

 نيلا

 كس نقيل وسلا ثرونن ضن يطق ورا كب يلا تانطتملا
 | "ل مورلا رلاد ىذا دات درج وتلا ةهار زالوا

 اكوبمح | 5 ترض كلماؤل فج حنيت | َ يؤلم ل زي "1

 يورو يلو لاخي ِْ يالا ة ربا امورب نمل ابرة نحوه ىررمو تلترا وهأ
 بخت

 5 ينل فارمعلل اىرلاز ظن ورم اهرارسمو ا ىلا السخرا دل نعرلعر دواصبلاو و متل مولا ادا اصوصحو ايلا |

هد ةددوسو داري اراده د ! ظ رو الد ىرملاو يم تم سل
 تطل ز

 ياي ضيم | | || ةعدصسوب دعب دعب
 ويس يا بروق هر رسما نيس لامه 0 : 52 تلاطع ضدي لاء طلشو قداد زر كدوْنوالا

 يزد وزاع وجلد هل هزيسارهأ ينس انا لرب عيدداسل فسر نازيغتسإب رشم 1

 | رده اورلا تزرع مواكب زتشم : داو ام هاازه ماطلإيتاوعر نطابلااضيب ةر امرّسااهدوحاو وهم ظ

ورت رد دوس ديم ناك[ نا وأسر تالا ]حلا ند
 راكد د نيمدالار كو نلبي داما ظ ) ن

5 نمش اذ ل اص ل 8 9 نمد
هع راكي نإرلاو جيلا ؛ أوشز ا اهدنا 

 كيو 

 ارد طبوم + اوشن يزاذقلا |تطيرغر تاير هإما نهرو زيان لال اقراح

 زووم
 : ناو قت "اج 1س

 اا ميا 0 كدر ومزكتبذكب ظ ا اهاضعلار هوو 0 4

 0 ب 2 تالا نس ادط



 ا رتزنلاو تيللزرلا هر لللاو جملا تايلاو و 34

 ْ 1 : مزح وحك ش دوس هلو نوم دانازبوهدلا نشب

 | ا ةرمملاجلا اصيمرعملا اك بحس زروهو ايف ضددلرع

 0 ءادمرلافر طار كو يأن :قل ليزي

 ةأرمار وطعم اير مودا جرام لط ويمص اطداةزثع نكي
 0 فربلا,لوع درت هتتعاشوايانكو دا
 ا راوسلب ازا عي فنززو ذم بياذ نانا

 عع يل يد تنسوا اؤضم عناد كسي طرا عما
 ): 0 أي تنشد اكوولاز رحزشو مر" وحيوظلاو
 يراني مزاوصاربن رمل ةيطلطب نضر لا نم موزه
 لول زالوا زيف نور وذل ويح للاشمو

 وعام ةرسلا جسر راجتواطلإإو راع شاش داربايراحا
 2 ا نيوهورث رايب لخبر لجنه دو ةزرصو

 ال نركز و ررصلاؤ ا درسارلإ ونور سلا ةطلاد امكزكد نيه
 كو فم رهاوزبودبكا لس تضل نيد تاو وري

 ار 5و اًماادبناو هلاهحاو ايمن نطل اوزومل اريد ماعرولاو

 ةالا[ز ةؤيودرموملا دفان وز سعب طع نزيد |

06 : 

 هرنب| ملغ مجدا

 دلال رسمك 00 4
 اصلا مالا حب و ع علا هأول ول زيطلار اريرشلا القرم مام

 زب نطاق مار امنا وتلا دول او أو
 ضلي دو تولوا وما يري عمن ل هزل لب ْ
 200 | تواذاو لعمل راسل رماح ادانرروساو قاعرلا |

 هلأ يح عسا: موال ب تنماراو يانا!
 نإ فطر هدا ايكو ربا + مطر مإ طار نهد

 ناصف وهن تيكر وج زم ريد عريف ةرصلاك
 / مش اذا اس دواخل صأزع تنسو خلع روف لسمو ألو
 ايلا و:نايشلامد الاهق) نحل مد تملا بلو ناعم دلامدن

 نيا ظ إدا ىو تسمو لو عمكوشو

 ظ | تلو ضيتو #/ صل بواب رقنحا داوي ني ى ًاخشو

 ا عشط ]يعد ويا دوموهو نأ يشد راد ةفطةرعلاو انس
 | ناك زمرّرش ون اهدا ضمن و رأطمل العهر ضم حضور طد

 م ا 0س يضلل

 تا كي
 رانا دوجأو 7 ىلا ندغلا: 2 2 داوأس د

 زارا وعم

 انو منو نيالا

 فون كوع وزو نهرا مني طبل سي بالا طا امام

 لمحل مد

 نافسساو



 ع ا: زيطدرب .اروعنو ناسسدلا ظعطو ضن زيا دأ معو

 ظ | بسمأا نانا عوف, لولا وز تنوعا شفت و 'طبلا ل

 (ليعمم مرعمالو م هدراملاضإو هلاوطولحدلل] راي انا تبا أين هااَناَو

 | زلم نالت وزْمملا مطر ندا خر يني زه مشل د

 و معا دال وياوللبح
 اكن زيف مزز رو تريل اذااهاغَّسِدو هريعملا !عاطواز خازلج وعد

 ] رك فوفو نايل دل ااموعاف ]عل |نزمعاذاورنت دلو زيي

درع ثيعجوإ|رعو ناره هداو هر أسلمرجد
 ص 32 م ايس م

 أفاد نجا: قولو ةوللت اذاغ) أدل ابي 271100 >

 ا فينلانمزرو ا
 ةرهؤرو ا دازكو سودا علا صوعلا كلان راك داهم

 ارسرارقصرناذاو عزت ل الاسنان يطع وح شدوا رز

 اهلك ا. [لوول ادع اذص اتسم اذاداؤليز يعاد ئ طرا له
5500 

 0 متل انإ+ا د ديغدأرمرلا ملط ]نازي ادام
 اناق يريح وسو امهم ةداعإماو عملا عطترسإو اطلاع لرعا

 2 املاضيرلا ناضيرلا ةتيايراجهم مال /يلجلا 1 وحا او يطع

 ٍّ لس 9 هاد اكل مواشملاو هيت الاؤةرياز محلل

كاع رو تاما
وواضواادربرشا لا نمد 

 : 3 7 'داوأتر

 ار ةربوط يزيل يخت ال مارع يور دلال

 دعس ةساساؤبسا
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 ايل 0 تيا داشرر م مدد لري رشي ىرصأ ينحر روث كأم

 ل ىلا دولا ًامرغرلارفساّكر واربع نيادلاو ماتا أ

 و د يوزر رضوا! اهداب وت ديلا

 لف نرد ازصر احن اهدا ن م افلا إعنرمم عزمام ند هرّس

 يرام اًهيصحاسلاو ىب هزمو واسس ابرذق |

 م تراوهو ليطمملاو وهتجمللا نافسصا صن ئرإ ملاو ويطلاذزغرلا" ا

 | سيرد درب هسكتسالوايبزو أذا تنل قوه شرما 7
 | ناطولاو داب درادلاو ةرالل عدلا م دز وملاك و عا زاثلاد

 لير طقم ترا بإمزاباداطاف
 امرا الان مإل ولا اصوصخو صلال دعو بطرا ْ

 وا ءرا]لار كاد نسل وهلا زم دوقورحلاواشح كرس

 0 قلعة منوي طاولات نول نعل:
 | عون كرا عويد راهب امل توسل عمم ريمن وأبريحلا تع رق ْ

 ظ دالتورمدليظوزواراوريشرإنا عمد اهرطْصماذاىلطل ماد هدلا
 | تأييد ادا .راناراو ا معني نادريلاو 5 راحل ةرعلاو نيكل ماد

 تهد كريلازهدل كلارا ناوين ل! لمه إب
 لان تراغنان ربكم مافي ءكاذا |

 هي هناك و تاره وروسسرلاو بروووبلا عسل مطنش َوَفَسح

 تير دارو سونحدم 0 لآ
 ٌْ هيي 9

 ىف
. 
 و



 1 او 7 م .نوبطلا كومو ,ءانلاورهو ل فريزبد ةديلراز مسد

 ظ | او كاورلتارسان نكن جدارا مدمني داع

 ظ ليلا حرا نانسل يوب زامرب ولام ةدحد نكس
 ممم | د ١ انوادورأونالوصز ضقدءاسمل تن بلاط اياك

 سا دما ا رس ينتص وول دريك عل خلا رز

 ٠ يار ماي ساولا ودول د وسال
 امك 'وزطرد مهتم اورد ,دوحوملا ومصرؤص لا اههسا

 إلا انا نان كي امش

 مهلصأو د رهوجذرصاخل ةوثرانلاب اهددل لاما
 تياوا ىلا

 دوعن او 36800 د و اكسل طلخا اكتر

 00 هناتيسلاور ,اتكاب طلت
 ظ 5 0 د ا ناطور ظ
 1110111 وال مل زاك
 ظ تار الار اووت ىلا رز ناك اوريطع مادارا مال بحل اد عرقا اه تميس سام ككذ عموهو ا لص ريش

 1 1نقدورمحو طاف اناوماخ اوم ناس كارلعأ د او مال دٍط اموري ودار وأما 84 7 ربو

 | دامه رعود نيل ةىزراازع يبل طرطمادارم دو فوج دور ربو تشل روارةدد تاموهو اسلم ىرب

 بلوت اهرمؤي دانس در تنم راتم با يار ظ ودل بني اذه بلزاك احتلت
 ا ميل دا ا دارا
 ل ٠ يعبي ينعيلا|

 28 8 ا

- 

 + خا



 يطا

 ا و
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 تس هسارل مخازن نييش جار ]و هاوسلا تسلب زدر نا دج دا دا 1
 نونو 4 جوداشلاقرعزم مان درسلا يعاتب لسلا]ليِنالا |

 أ : !دروومررروتناذاو عيا مداد هدو بزي اذاداداضو |

 | انولاينرتاتيحلت اعد ما خح امو الل ءارط وشر انك قم ١

 يقاا سيزبلاع ءابانهاديد/مي وزي نمهرانول شوو ظ
 ةيكوبيل انشا هولا رلاوهداب جريت قدور اصمزنا نغا

 اتا تكامل دن طلانز وطبلاقولاقسساو مولا تفرز مداوُالو

 لمك د نّمحاو بإب اناؤسارهياعل ندافع دا ىوملر كما

 كلن درموماطؤ ت تاننزمارع جد ىو أرأراسس اف صبروا
 أفليت كادر لاجل انساب

 تت شرطاطيو وبا ميم للا كيااعدنم#

 نيللي دررلاو نيا ودا غيرها يأ
 للة قم منام هيد فينس

 بد لجيل يبو ناينلاو بطرلا يناير نو

 ْ هر وادرولاْخ و 00 1 0 ْ

 يالا ةجيكمدلؤ دوريا دبارعولددولازع ضيفا
 | ةدرإملوا نادل ةذداىلرماد هراعازجايف وهاك يود كروم 1 ظ

 ايد ركل زل ااوراظز] بيار رآح تميل وامس لا قي عوينفوجبدبازح انا
 ظ ليك ميم :رازتسلا: رارغوراثلا انفلات اعييسة لال ١ تلات نا د| طوول حني اسركسللاو لد داؤ دراي ددولا ا نارتسس ذو |
 1 جمس بود ج2 1

 ظ 5 اان كمال ديلا 5 ىلاناإت 1 أ سيضم اة 1

 اكرنينض اس تاس وفك راسم و رصملاب]اه 1ع قفنَو أ
 اسيل اضرار بناة ب | اعني ملل ذيل يواسي ةللاكيزوللا ىلل ريصا |
 ظ هيلو مبا رخل
 *صضقألا
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 زوي ةبر جاتا واللا
 ةنيضتو يت دا نباص السهو ولازايع

 00مل لاف نادل عقدا كيل ب بيذاذاويلا
 طماطم رولاطإلنل دولا زجر نبأ يشلاوذ ومعان
 َ "ابره مار صلال طلاصرماسد زول جر
 لو هوعلنمعاد لوتلاو لاب رم ةوتر يش دازحراذ

 ٌْ سابين كلل :ينضلالز كد

 عيريسلا يهز ودار مجول زسلا اقدوكسدزومسسلا

 نايمارلإ اأو نوع هلم ايلا مدرع ل: واه واداوس رنا

 "نيا انا ؤراح ع يأ نآرسيلو دابللو ىداحلو مرككو ظ

 تع زا دراج هدا 25متر بكرم سوال ١

 | ضو دعبإلا مب :لالسع تمزح ارأ نول رد
 لم ثروللختوو مورل ا رهوح نوعا نيم د صاح )د عرصنو
 ا اواو مونبد هيرتلإ طل | قي نانموزاشساو باو

 ليارربو كلفلاََ مورا :د هوا تد ل اضرلا

 ا د ناويع وبيلا اروساو ريطلاو |

 و١

 ا يانا درابر مرير ورام 15

 ادا مودوصلا لاعلان :
 ميال اتتاعارعم ف ل( كج ن0
 2 "باطلا ا رطل ءاد نيا بال بعضك

 دسم نانثمالا تس عسا

 يدا نعيد احلامه زيرو د 25

 0 طل طا
 قاتلا نقكونحو تنجلي د 0

 تر تنزيل بل دلع عسل موس داوميلارط

 يحيا: كاذبا دراوهب ندخل واننا
 راوي نمر: لارسإامرغل بريا يعاكس
 طوق زعل بوف ضرجد نان قوز تنزل نجا ذا بسد ةداع

 0 راو لري وموججزعَس لب بدع رخو ناو سيلود علا | 1

 نارام يضلوبتورتل وم تيل او ةرارل اوه ئاطلو ظ
 ضر يللارط منه مارح ناكل وضم احم دل
 شم ايدل ريال سب ظ

 ١ نويل وول 2



 نقحاإ 37 اينراورحرارجومب قولان ف ا ل
 0| اريل اوم اين كمل با

 انج و حول دكرلعررم تدر : للان حمل اع
 | ونا راح ا جان قيفلاتي دال قلت سايز ام

 | "كارفد تتلملاوونبم كامو دهرا تاضارغو 2
 رافي هلاوإرل ايرعالوهدوودوسلا وتس لاوغوراامتلاو
 لا لش زم ناك د ماصاذل هدب وطول طو روس 1
 اتم أتم الؤجما

 | رباع مدر اغمق لباس هنا شاملا و نوكيا انام كل(

 ذل ناوهئرل رندا | ضيا اص ور راض واه اهل را
 ظ ' "امرا ناضاو از هزي وص امو: بنيل خطو ل ام
 | ضعوا نيو ئافرلاو تامارغلو نريلاربإنا امرأ لتس ميلك

 دمنش اثير افاق معلا تاحارجإع مضوب لنا بيعت دضرتسملا

 .. ماعم ءاوز زيتا اذ اهتيوذإزف تن اذاكلو بول غي

 اناا عودت تنفذ تلبحوإ بلتغت و ن

 ظ 0 اقري خدلا ملا واعنولا

 امر أروح .درلا نىعحرب سو أع و ووو اع 0 سرع زري متنقل نال

 5 ل قو ودا رتعترفدإاكا ايي 17
 نكي نركلاو لنا لاوتس ططلاذأو نانلاوركأ جورمونششتدربلا
 ا'دأهرتوملا وناشد ايل مدري اذاو نين دلل ضراعلا» ةداحتمادودلا
 / نمو واريح ضمور مي ءلكأاذاوامهلت هيما روت قي )
 0 تال ضوه لالا تيب ارا احواض: أوه لا :ناسياودبكا
 ار رطل غيث داذلا وكلا ٍْ نرد :ىيلاهزتأا 0
 ةلالشس كاذا وري رطل ارهلوع دهس نيل ثيبوع انكهد
 بيسأل دز زاك ولان وصلا ني حلاوي ذدل قدا

 هيام يبول لا تصصلاو ةهلروتبلو طم
 صرب و راوت اوربا للا وسلا ماما زرعإ راو

 هقندو لوللر ال نر صلاو دملاو تزعل ار

 ا 2
 مطل م داير روسلا] 1” ناس ا ناولخو ناييسو نادل ناصسلا

 تهيلاوتوطرلا كي رنعم ان دارا ضد بيطلع نزيل هد ١

 انين لت نوم ركاب جذر كف حب
 أ اازاو

 ١ 6/3 اريعر ص عم فر ورم وسا أو غش
 د ايهتوداز داوود يا ةناكو دوا تلمع .دةوإ ويح

 بلدو وداد ليج ءاود ناكين انها مزمار قطاف
 نال نداةراح وصلو زرطلو, زووم وزو يتلا د اش رد| )| 2

 : و

 | تلازنولم زو وات يااا



 تأب 0 نوي نطرااورنانل اما يبايراح م جرم فارين | فدو ,(لإ طّمساذ أو يملا او طل سيما را مصرالاورما اًشاراص ناك هد وحا ويملأ تن ا , وصلو ل جولد تيوس راطملا اونا نأ ظ زاجو رقد ساخن ]لوو الجر لوران فل توف مصممو بند مورلا هاو 3. :رشنرابككت أرإب اريل زل ير انس وساع ادسسوهد تدر موزه يمسلا | بط أهيم توم ريصاخينم ن هلمتلاو ىلصلاريوعلو جرن ود زوو ب مقيبر صرع هول د ناو قسد سبح يبا يبل ادا ك0 50 د2 بجو مامروأاولا 1 تيوب مرارا يوزن نه ددأ 20كم بز نابل خيم ندالطائش رب
 ١ العمنم برثماداشانلا تيد أو)يوططمزور» بول ملم تاسارصأ اره دنا خت درت ضو رار مي ظيلعلا سد سعرا 0 رز كاربو ننيهستزبكاو نسل خيب ارلا ظ

 | + زلم زج كوطو كلر سي نوجد الدامر ْ | جداول او مول ملا طلاس ناك ضيا بارا ليز راوه د يشل يرو وازاعس زا

 عقاخضيو رعب هلو صولا ولا جرحا ب لهنا داو بريل عجوو تاكو ايش نمت ةرارل ان[ نادوس ”مزيكاول اطل دوورعض الاد قاونلاو هداف عياش عقيم زم.
 منو و سرطلا لا ظرطسراراج صلال نم نان تمزج ماوح 1#

 نبل ل 4 عب قاطلدةرارجر ليلو ابيع اغررككو عوق فيد علا
 دور مدالوا رت يلعن لولا

 اندر مارعد نع مل خيب درع 1 0 وع دي ييسر مسج 7 هجم

 5-2 اعلا ووسلا نو دا طط | راو زم برم اذاراصسأو
 زم زر ولؤافاضع وص س يس حوهد سيب : م مس 9“ 7 ارايوراس : |مايمل ادرايلا راجل نري تبركلا: ؟نوكمل يبزرلا نوكأ (دارأإلا جيد
 0 يلا لال 3 ناني يكس ضمت رطب اداوييلا معاة قثرشو مراد ١ : ْ عين جبت ا دعو "وعون أد اتا وورلد راوْزْيل مدور ةكملاوإسملا مسرد "روب ذا داونشيلا عااد نوت التسول هتان با :امواديوؤااكا7 مو هوجو هنا يحدلاواطرعاز لوا هج دل در فما درج م رديطاول دلال يور ان رو هيض اهددهرغمالا+ 5-5 ل تربك |ناحاك رجم بكرا رك يك نازل

 و 1 1 6 5“ دف #4 *# .+ زي ١ :كيليهخلا و



 1 + دوال نإ يدك نوت م ناضملاو َىروإلف 7+ 0 هيعوتبرداسجإي اهرفطن ا رنمرإب ناضلات ايلازوصاع همت . عما وعدا
 هلاؤادرأ لوس .”رانل ورك زن قو مريضا يقصلا ارو زوق طورلا بيل 1 نوم ادد وكار مضي بان هوايا .ناوعو تود لكعنجبس تن .دواقتبلو هاو خام

 مدل راك |,اوأ نالطسسانلا
 ول رعاة طن دأوأ طموح م ةماد أيفسو

 تت راننوم ززيزعنةبضكداكاعإ اسيل طوع و 0

 اشكو 7 0 اهدا داع )لرلاو اطقم دز خاوبرعا داجإ ًيَسارعما او تلا ظ : : هدابحةللو ميجا ناكل زن مزعسد احين ظل بادر إو ْض اا نسا سالؤ يوان

 انزترشب و هلال اريج ناسا ذاو نريلا مايطاذا 14

 ناو دن ذولا 000 مي اهدواضعملا رعد ثوبا ناضدداكو قي
 ظ يسب وسع مر اذاريكن إل ال

 | نام لني عانع داعش وليدلوارضو يح بتييت انا هيا تلاتلا ظ ١

 |ةولل نور يس لوا ريز شاص دما ناصتيو اممدلاو رمل نات لج 7

 3 نا 0 ف دوت الجم 7
 يجدن ةرحاو طصإ مشوا ياعالم جاع

 ا ةوروتم رواد فراج كاز وبلاد ظ 4 2م درك كلاس خذ نم علم

نم ناي طل و اوغوا تسد اروولاليحد مرل اننا مادوهلاوإ ىطلاو او دىسالا ن امرا عيد ىهعل برع عردوزصملا يأ
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 عدد | ال ةيياداعوهم :راريتؤتامو.وبنم زيان جاما ..قح
 هولمز شفلا يدوس درا لاع ظ ظ ايزي ميت تس غؤزوهدرتسوبد ةرارجووادوسلاو
 ثليمحو ف صلال ور ونصلازرك وها زهد لينال نيف نيبال 2 ادا نيسولو نفيذالا مار واو ريبلصلااو هراكل لا مادد ولا

 ةيانسلا ازال نراك ضوصدذاعقد ابادة يلسلا 16 ١ يق موت نر نابي زك لاوزيد تسلا
 هس الا ثرباب راح ين ف وهو رامصلاو ىلد هلا ىف بطدرأ رك ظ كلا اضل تزن رسوما ضرويلا رادو الن اتولاوءاًوّسسولا ما

 معطل ديان زكام وتعز عناد ني هايم نات هيد كلذ مهن دضووا ءوسالاولوللاددبو نئيبل يوما
 .٠ يكول خديزبو ولم اذ اهو هيلا تباوطرا دل امس ليج | دام ثكوريززملاةرال ثارصاو هديل رض تدل رجسلاذ
 ) ا دٍصصلاذو زمراكولاديباغلاوإ]ملاو درر ممم ا م دا يمل اذ اساور فصلا و طسترملا:ذرىللاهدوجا رح بيضا داروا

 . حب | كيش لوبا جلع كوت نانما ورك وغدر نارا يحي اقلاع تسوملاو ضال لاو .ارتمم جو 1 ةراجرعم لوركا نول

 ةبديين وب وتدوم بيتا صااذ ...١ ةةيكزموت تمرر تس وعزا زيكا تشم 2 لهن اززيمرالم هكا زك لوما ذل . | 01 زلكك ركود دوأراوف ص ان ها ذم هوغلاو نيل تيتو
 مع يشل عاو رو “0 1 تع | ردرل نحأ مل اره اضل رند د بجوال ملح و دعو ءادلايطو نزيل ربت هد ريج هنود ىو 2جرصم  ضايطضالازول نطاملا رف رم اظل طماط 72

 ا بي زيار ب ارزمالاب:ضيبا تاز ةلظجم : توتو
 رماناللا | .وتلاوطليلاو| يلا همني تغدو بولو اج مصلاوارهد جلا

 ممأهح . .ماجونلاونزثقلاو عراد وداي سليجوب دخل نر '
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 ماهعلملو داع وتيار ايس . هرب هلو رك د »ملا روملا مل 507

 مال اجوهورمو و هيب او ناسرولاو ماهل مدو يلا ةسرنرب داك ريحأ

 ٍس هع راذقلا خب ت تاقزحرن لح هن انكر نعل ةيداعلا تاع
 راجرهدد لامي نطل زب «ع)غ زم |يلاردرشسل) با عيبا اههدد دل
 دونما زجر اتراك حاصلا ايان نياطم اة

 تعفو ولحت رز دركسون ريو وب هزوصدابا يمقن
 ”رجازه دل جد دد درج فلاود لا زيوت اونا قننايزيطرم
 كيال زاد 5002 ا فدروحدل

 قلل ناس نارلاازهرج دال ى فاز هلا هوجن دونما
 لولو عراب ناهي اوس ندا هيلاخنا سامع
 م دارطسارياكدو جريب لال مىباناولل سلا 1 .جولعل وراق عم اومم

 كاطلع ماو كاوا 1 عابد ,رايطولا ال ناستميل تانوهوا دوحوم

 د ولاو طري لالا درابيل ضاوي ديرو ايم اد
 ترم درصتا قل ضن قزم وبك د اغنم
 2 قف نعل د أم لارض اد داو نسيانودا

 * |[فئوخر رح وشولاو ايي ةاك اردد ناب ولكك ظ
 ةراركل مراه زرنا مادو جاديخ طم لا كورا ادا تيان انلا خام
 ظياتلا طلح اوررصلا وا مط)ملاءاحو لعمر رار يل مدد هما
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 أرمد - خرب الاخر نولي ميس اولاءملم ب قبل أ

 هيوورجلا ,رعلا وم مير ريس ”رول ارم ريع طيس
 لق نككو مار: لوط تانيوه أذ "اح يكس لذ ايطار اعوأ يلع ميتا

 وو دارعو لحرف بورت مخل جدا رمور زبى دراوصور دل

 ابد اكوا تناك موزيلا اوما هعزمازكوا
 اناناس اذ ا
 | اذاوزجالاو ريما مازاو تيطلار ارارداديلارطل دله دولا ايي منعا تسلا هساا
 |نيلقش كارا دم أوتاوا لاتمام
 اني ماما ىرلا نايا رولي دوت ل تنسو
 افك ولد تاثيحوهو ةءاد عاملا 1 ءاحالإف
 | اهلل تادرشو ميس وأ تأ -مزهأ اذ اشاملا كتيترين ان راحره و
 اا اعزاز الل جو خنين هو دركوهد يراسل
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 ' نحن زو رثمءأم لازم نان مسا نايعرد هاد صللرارلإناسلا |

 .ةصداود قر نا تبيع يدا عوريوا امل

 | ةسايلا نحيي صم ا ر ذاع هب عددزيسألا تترغزع بوكزشو

 دارعب ا وتيباوعاوش انرع دوس لإ وتل عرش زدايما مضوم رول ْ

 | 0لتر ثياب راهم واتم ولم فوعرع لد شرار
 | دانلاقعد جدع قيد البح مرن هلوبلاباجيايللا
 /ناَسراهؤااوسانرا تسل دامس لاش راملا بق لص كرولا
 |عصلااد يلام ايامي م رود عزو تسار
 | تبوعسورّسايسلانانايلعملا وري الإ رولي د دار جيعو نع

: 
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 ١. انتم ثار اجوعو اولقمرد مهل د دامي وسر عر مداملا يتلا

 هن جرعة انطو ةرعللوددزكادوزلا نينا
 رادو اكرام هدر يدر عرطيحد ]هلا :

 باشا ارد ازعل مرن :رزناو لوملإطتت ث رين كركاذا و ١ ظ

 | يالبحو هورلاتد غاوفلاز نو طيلطلا نال و مييطلً] ها
 كفو 477 نافسجويسمل 1 7 تاضاوهد شرع

 اقرت ورضي طيرفب طا فورا ةتيارراجورلاهصمملا
 2ك لو نوبل نورهلا بطب حر نا ذطص او ازين راكع ردا

 ب لوم ظ 7
 : مبا "وركن خذ ليلا دري وهد اول الاذان د طبالا

 ا ا وج سي ب ع 7

 ةبارويالجا كبتووللا وهو يدرانزلاوهأ
 دد أبر 01

 ا ثقاعيملا و
 يع ذر مد بإئلإ بسأد داو رم ىرلا | اًضوصحو ءاسطستم 1 املس 0 رامز هتسارتد

 ممضح | ايل دزبايددلب مرح ولا ربان لول عد انما جول ا

 | ذاك تامل مني بدال نكسب ]عدل طا داصوصحواز :ء

 ًارتسل ليست تنال اول مان ربككاو هرولل ومى وارنسلا ولو
 ثييلح ادن ثدلخ .درولا, اهناللمد سا صوصحو رامبل عتيد ىذ ارنب و

 6-1 من ناجم لادإ لاو لانا تيبايراح ارجل -
 ا اي مضلرهو أيون اطاعنا امد اليحتلا شن نمل لعلام اءايلا ىو
 هلأ مبا: لوبلارز ارد دو صمملا ل ان يدل ولارملا كاحراو

 هكر مم لاتمام وأ مدد وصمم سذأو ايلا طدتح

 أمها نالوا م زبلابرسا |ذاو دلطو از ذولا يمس بروح اهسلو عمو 3

 ظ لفتت رد م ثم ت يسم وف ذاك يوهو ناخب باكلأ يكلارجعزو
 01و لعن ناك ,ديجادرلغا نيرو فرو ظ

 ايان كيا دام

 .[ مدبب لاا



 هه ١!

 صام

 | (دأ هرجع و اوربي كل دراهل قر سو عصي عورطلبلو ماهنيعبا قو

 ' تشن عم جول قروي وأهلا زوجا طل كك مقيد أ

 ظ ىف فوم احرزم مآ ضس دل ولكم 0 ظ

 ٠ هداررشع توازي شير خضر مما ىولاىلسل انزاهأ والررارئت 

 اءأ .انشلاو شارب هررن ١د ودل ةيباردزارمماهل ملكا

 اا يرعبلاو دفطتساواعمولا جريس اهلل زيوزعكا عل أذ

 2 ام فوزا لف رشم ظ
 ممايط ريل جوا مقانلاو هربويبلا لامعا آخ نيطلا

 ظ سو فرات رارمو بطفل

 و هاكر كاع رقنارعتس الا
 هلاود

 يي د انرلّسلاسلا

 | نيهان فنار تدرامحتاعزاو مرآ ندليس
 | ماويل 0 : عيون يلا سرور [م

 ع سيفا ممل نطو دررجد اهتيْش لامك

 دم اد كيا لا قرت سقس ساره وقر جت اشاوبل تاذطلر ب

 1 58 دال لاورنصي اورام ب ةرزدلا هني 1 نواف ف أ

 | 52و طور نيا وس اور طع ون دشما
 أ ةزاملواذلخلوا 5-3 هريلاالاوصلاياضنا عيد براد رعلا
 5 هاوباخضراعلا يتم وبلال عورضزيوةزاهطا رمل عم ىأ

 ْ يصلوا رضوا وأ او درب ملاذا اصلا
 ْ - | ةقيزرزسرازءررط تورتة رطوعف صد ازطوهو تمد! ني هابلا
 ْ كا فينو توا وا هرزملانااكد لوم ةمصلاا ا

 | ماخف نيه مأرب انا 2 تيا طداخددإل نيطلازع

 | 2 تامارلل معيب قويا ,اوندإ قضم ديزععم

  ةوفعوزمو هلطو ايو مم عاوملاو دال 1 ىيمزلا
 اا موس و رول 1: تاج ااا

 | نيو رلاق ىرلا مهل تي .اللاو

 !, | لياذاانول او مالوهودرواملا عمرعره اذ داو ةرالرزل نيوز

 ظ ياي اظللالرلا جري هددإبلا ةزعملا يب بالا بيش ايدام |

 تر الرا مرد 'هرزرو ةرشلاو العر شعزلاريج هايل فلو و أ
 ا 0 ا

 ا نيم داوهد طلو ربك ةريامزنلا وان مرر سلس اولد

 ريل رع نرسل لوط ورعان اكو مليم دعوه وذل
 ْ امل ديوان )ميعاد يما 3

 امل امانا دف ضف رنا لاو نيام اق ضني اق نود و لوطملل

 ظ كسروا تاور ام تينرلاو اوبل ل وص اني طر نيقش مارق * ب
 لالا ف رع نذل كم 1 مسايجيحاصر "ىرعأ ه 7 ف



 متي طوع .اءاداورلزهلاهدسبا رسل تشاو مديل
 كد مزعل اورد اسولح ممل زل ن اليس اهنضمم:نادسالا عاج ا

 نزولا هر

 ايهما ناشف اةداؤ ف كراك 51 ظ

 | | اى طتسم فاكس ان تدرطلا تي عنا يارا اركز منن ١
 يان فا لب بمال غب ذض اقنع يأ يسراملا ظ

 | زنجي ماطلع الر اسي قرد طول, ةوراعلاز نبرلا مانلا) انور

 | صرمرل كنور ضد قارس انورا نط اوررعاط ريل لع

 لك واهو[ جل هبال قيام لنم
 | روهصغومو لوكبنص تسأل وع ار طاضع أعوج نوايس
 | هيضوثرصاخو ك2

 يصح نا لطؤملا ادوهو "ناونمتاهو) ضيعت ودود هراس
 | هضربإد هبال أف سايراح فورم نور ببي هك رزق ديد

 من مايو رتل 2ان:رمإاو نال جد ثيم نلطم عت

 1 لن بزب بالاكل 3 جريء دانك 1 لف انو يل ومو درو يسرد نشا ببر ن يطل يونا

 ايضا :ايطاميمالا نيالا نا

 مرارا م وراسل .عر مومن قرة
 | | ع وتلل هبي دنساظنزب نق شانتي
 | | يأ اربيل ., تلاوات دهان وهوؤفل ا اذا( تيما
 ظ تهبل نام ناكر شعار
 مان ا بالدم

 5 يوعجب سا نب
 ثا اانا ناخبا

 : ةقحنملا 1 5 ا نار
 3 ا دوو يصمم بولا غن ةدرابلا يتلا عصلاو الملا |

 ور يق داانتم مها اذ ءاراس م دز د ههرزخا اذا

 ٍء 2127 9 :انرصبيأ هوس اعروو ابار 'ذاو بنر ماعدا
 ادارتعو ايهنشا يوما دره زصانمانصا ذو هبال

 هنو 7 ىةوانسح دادرأ .اداناوم
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 قامو و وسسلا ايلا رتس مما مورباعا ببتلا عابس
ير ا - يدوخ رس ندور يش قدور تاِنْوهو |

 ظ دحوم ط ض

مالا هو نولاوص ابطرلا شلبي شرع فدروااردعو رولا
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 | يم هدوساا دافيد يبقي قدا اثنا ال هلوصا او

 راحت از مؤ اعدام اني ذَمامي د
 ْ وم تلا فاند

 ظ "عون ادق هتبنارل تنم ءازماو لسؤال
 ول اجو ازيك نبزسد مام 25 نمر غلا رعي ير راد |

 ظ ماصِداَؤو نودداكأ فنك[ مه داكن اذنملاو |يجاساو انريلاد |

 | ف ذك ض رد فذ الو درا ال هذلالا كتدابدرالمدلا
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 |كلرس 5-5 ِر دريغدلاد يادي

 اديواعلا ةرحر 0

 24 تاعافن / ملعب بجؤمووت باح دلادامكا
 نيكة يلا يبسا هرزطيتو انهم مزطووو لس
 دداجو نيلاو باين نيو شازما يكإ ل 5 ظ كاهل ةاددف ىاجتز كلام ضل ؤماشلا بك

 هوة لاب يولمم نويل يلد هدر وم اهلا : م
 1 نفررإاو نا كلاورارإلا :ىليرلاو كر .وصسفلا ىاضا

 ل هروضم اند يبل د وباودوصتفلاو» -
 ع يو لئاعم 1 يحد د كب ؟برسوليل م نيلاؤإم
 سساووروءاللو ريركلا مكيلخا وأ تاعرلا طن "م دلانلا تيماندر ا

 راما 0ع ه ةداحل ماروألا خب د

 2 راك |زحرعلجي دونم وأ وج نو ءضضصيو د روام ا[
 دودو هآيل طباع رتل عرس سيو نيرو حر ارماوكل ىوبو انيدابجب

 نا طلو ةرملإ  عنصنو ءاصخارل و ئلاروبح :دانلا دكا
 ازيد لوغو داصاوو بس حلاخو دذحولاو

 اهني ف تاما امأو ةراهل جزمه ير اع اي

 تا راوهو 9 زله نزلا كلا اربع

 | ولو
 00 | جورآارغوجري لود صاح لاند

 اينو مدلك نوحرطا لات ماس سرأ 5 ال مومتسل

 اياقالات أمرك اا ىنورلازويل زميع اوكا سونيلاع د
 | ريطولر متحانريلاب كااذاذلانلاجدرلا قادس نائغقألا
 لا قيووريغزسنا ةريشت يل لان دكر ركارداو

 د لبإ هلانريشروطر تمطل مورلا ماا ضد وعولطرع |

1 
١ : 

. 2 3 

 ّّ 5 ١ هول ١ : و :
5 ِ : 7 5 

٠. "0 0 729 96 

/ 
3 

- 

 اي [ي

0 0 



 د يملا محامل ا عسل م ع

 1 اراجأركل م( نيا زن اس 97
 ( قروي راسا نب يكف ومو .ةرو مولا تربل

 ا
 7 لج مهرابلاموي ىو ناد أرح نايرالمح
 يل اينما اي 2 ب

 لالالا وو لا جك ديك رمد الط حافر

 ملا منيارلاب | ثءاذاو يرلايصقوردسلا ةوّسح فيو ظل

 ١ حلاو نمزموواشنمو ىمدانذمو ىابركتم نو مكر لاطسو |
 اهاركاره دوس ل وك دواَسلا ومنو نادك هلا هؤ | *

 د ثنيطو منظر و اهياخو ايلا هوبا الا قراح عيل 8

 | هايلاربس ع 510 ظ
 رات باسل سازاو باعللا نولس ملص لباورملا منيم اداو | ظ

 رهو زد تبر اصئو مر ناو صئفاوو ىئدلسول ١

 ظ تفجر ريدا ةيوباراساي رك رول ننال علال ْ
 5 ةلعلا ف ضر طوال لل ناتسلل عيد ح كيلو |

 أ نم هل هوا علسأو ارل| طعوس مشماذاو عربشلاو نارازلإ تام

 رسب( هط جواز طووول يس دادج فلأن
 اتييطم ان اكو د ميلا ذزح و مسحللا نول اسال ق دود
 نا ل دراوهدز ايلا أ هاو تس لسد اررظوْسااهدؤجا |
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 اهوابد جاوفلاو انو ككاكيوو انتين
 نيكاك ىيرايلاو نيمار اَووريمسا ور مود ناو

 ارابيا ةوبابارك اكوا ززكلاو
 ليليا زفر صارنق وجر اطدوايبط ةرمازعد ارشد

 ا :رارفاصوصح رز صلإ) لاش اوه راجل آ

 سوا عزمت قولزلا ]يوكو سرس زك ) تى
 هايللو ءملارحو ايرلازصنو اهرع لسا مائل اطر

 ف ةدوو دادذاوصولا ناسول منج لأ ليل ول رميا ا

 تو مدا موتو ىداذاواذطعرلصلا ارودلاوريدابهلزونساو

 بز يم 3 ظ

 و ا هدول

 يارا اذ نودلاسارطعو لوول ظراحو هد نوبلاس ريت وأ

 ميكا يو موا كيدم فرتو ردا يد يطيل
 ملط جال ةزديلا دارا ٍنيعَومَوفم صلو هر

 تسر دال ءل هيكل جامل
 قرا ,رارد ل ]نك ءاصخلا نفد لويللع درا ددلو عيذشلأا 3
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 ا برتد ىرنوب كرسيه قداذ اوهأنلا اناهشا
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 يي لا ا يل سايس باق 3
 أد رافال قام لام ير جيلا ظ زر روشلاب هلا اجو يلا زيظو عام م ظصارشولرطؤغم ىرايا |
 الور 7 ف دد ؛ايطض سلا ابام هد وزمللو را تلق ر تميل

 كابا يديروبا ارز ورم قري

 اتعب لد ولا نم ني يزود درامي
 ا 3 هالي ' اتي بو ع
 الار ريل نال برسل سانا هي توما . | هل داس ازطو كيرالا را امرا
 ”اهصاؤيت م ضم الاءازهور تا زمد دادس نر طتس اذا | | سوت * كركم الس هز
 ل قرا لا وددلا تضلنولم لوس هد ىلا ظ : 157 00 لكل فا صع ذأ هام جرَمو سونرلا+
 ويب نكد ابادئجج بالا روت رديصاع روز صاد رايه اوه درطوحد اسد : درب او مهيربايل و ناب جاوا زسؤوط.١ هو

 وسلا اذا نيولايل | 1 ساس نت لونعلا ظ ت ارم 10 اقيم وجو راملا:رعووفنا لش ادرج ايطلامرادعرلو ع١ ٍ اكلة ؤ زم جوا ماتلاو اومْلأنادأتزادمو هرادل مادو ع عقيد محوأ سور ]

 مد جم 2 دهإ رانا عم ظ / د مال اذ تلكأأ هع كم
 ناك ال خت رئت رأ بلا خاف هنيعومللءامط قتلي ا
 باماقرامدو رجل نهزلا خاج كو و نكرلا تنولايوس الم طر نوال ضو هابل: 0 ا

 308 هر بيطاورآاداكاو ران ةيلينبلل ذاك زع» ا كسلا رضا اهددد طدلحدلاو ماورد نيل
 دانيارركلا نانو ىداكا بز كاني زب زمر عدلا اكل | ختان ةسلاقباطآرمر مااا لاا مت
 اهندبخورهرس ورا بتازباعرا ندنعازهأ ٠١ أ .٠ | ملا ثدوررع ماكل وانس واداس ناز باصات
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 | ةطييرشلا لازم نسر رياصومخو برش ليال وزعيم لب ل ع يوسي رست | ا
 تى أر ”انعاأرد:رازسمور تاور سووا ماتم آرل هز اعرامر وعلا ناموا سس أراك 7 «هرابلا لنش نايبيد جايرلا ناي
 [ د تدريس درب طريقا فورعرب اك وعلا تاو سلا
 داس وومرملابلا (سيعدلاو ةرملا ومب طرا خال كيان راحل

 ظ 1 ب يبكي لادم ءلئفارو زوكلل درط ياذا

 | اللمس نيلام حتمي اذإؤ سلم ِ ا وس ا 5 لقا ظ كيال (ناطزنإ رفح كيس رلأسجد ابطال زاجل هوب امس

 | ةايطو مل زيدا ا ذاو عرلا]و بجو اكل زبن لطموغت 0 فني غش نمر لشي هز
 1 شح مورو امنيعوشرلا نوانسخو امارات هرهاطلارابذلاو تكلا 20م 7 6 0 ةلبعو ذلاعلا تسربإ احاماصإ 7

 . . 2 | هيثرو زيد رتل اذا دال ياذا لت عزيدوبلا اهلا غتره لاعبان ملا
 ا توككر دود درر هزل والا تاب, لابي طوي لاما ركرزاوتاكزاو لن نورا أ مؤلم

 1 قيفضر وك 2 رام رينا عاد جاتا دررلا تيبابراظوهو هرارقل 1 نحب توصلا يمدو مزمل لاسم موا ورلا ضر ناذلا ١ هدا . أوأ ١ 54 و داي نم
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 اتا نريد ارشد 2تباقرارهد | ن6 ميد شمل لوبي روعدازج نانا ينم ارلا عد | 005
 نمبر ا داوابعاحواراشو مند ف يضدو لل طلح اذ أد 1 0 اطر انويبلاب[ صار“ ١> كرك ]بجو هدام بالا عفن

 سوم هن تاينرتوه رمز. ميضولاو ض اوال مقيد ظ ويح حارب يش رجله رع يطع ريلاب قرم ةوطدرش . تس نم بليز مالا اولا دريد ماها ةيهوع ممل ثم | قوز الا مالا حيض رزصلاقرو يشدو د انوه هزيدالرونم
 ظ ارازعموب لعام | 7 2م سبا رادروساصراحوربصا ١ ا 2 وست نادر نط ةوددلا اوه و اهرعأ ضربا نل!] اق راموهأ
 37 تويطلات دم 551517 هداميرهو ريشوريوع ضلع ا اك وضد اي تهواهو اح 7 عمتاضس نأ ةوص واد ورم دو ا توسموف ا ولا نصي ظ ا فلورتباوع مضماذاو طلو لوبن ربوع دريك :رسل ميلا

 ا رياك زار هوا اعياكرع دن : دولنا اذان يقيد يد اينلا خش
 مل يقل داؤ وا زيج كالا ى اري د نعيإب مس زعأ ظ ناب رعدو قروو يشمل فضول لو لرد” وخل ول
 اب طوعسل 3 هيج بخ هروريعوأانءاار انل'| "فص رووتديونق ل شيل دو !هرراولو

 ضعلسملبلا ل نيمرلولا”ناكأ .اوايب تت ان تيل هد ضمان واسدغر اهل مم رافسواذوال تانوهؤركملا

 بدم وفد كيإطعهشاور 5 صوم ءاورتلاخان دي امو نيولرد !امرئاهويلابامارسولا 0 لا تساوت باز زكى صايد ناله عوالوهلاةىنر كدا ننسل يي نيل زع هوو

 مج | سانيو دليزنل نو لاقنقرمازع وكلا دلت ضواتم تجر اعنصوادوا لو ضررا وعد
 و 0 د بتاوعإم او تان ضلاسن تخويل هر كلا دبا اق بثه نفيد ورا من
 ع سيقول خلال ينور شيع د, ولان عما داد ناكها فوا سنس هلزياولورلاسع وإلا ةواسيجرم أن ضان
 ل ىمت امال 0 ال موه ن ارجو وص ةزمحزيز و د دالك ظ - درئام قا والت نرو موا هييلاونم ماياذلل نمبرثو تبدوا

 3 ”اهيطد نوبه بنةر داك ي)وص اكان جه طع زلات ولا. 1 ١ كحاؤو وسرق هر هر سكن ولد رقوأو فس درو )زيدا يمياغ هاصخخلا
 نهد رسم وهو لل اردد : نق ١ عمل 1 داىبزلازعيب هارب لّمسملا هدوجأن ايئاوم
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 اجرب ها قل اجلامدوملاو ادرجك لوم 9
 | ادايبصلا عوق تيلو .لاوه هلو ناثلا رماد رابؤضو ىلدالا
 | لس رانا اعل ويو ريا وؤلارطو
 اصوصجلا تلاوه عالنت وزراء :انتالتوادوسلا
 "يل زحاناو د همس أ 2 دال سا عم

 سك عايل اذا نيرو نطلار مد نإ رو 7
 او هرتز قيده تيؤلاة هلا اد الراس ودازغ
 هروارأر ضكالوط الإ نل اكرتمم ا دطسووون نال ٍ 08 نخإ

 يبول ةراذاتسلا لعولن ادد ودل
 ' 00/3 نا اولا زعتر رجونم نه كلن

 ل انارا ميغ تنازع سيلورؤلانالوح | تت
 اناره قرو هل نار رولا ادا نقر نوفا 2024

 جت هما نانا 1 :يهواضوطمو ان 17
 عفو اَلا رونا ناش ىرلار للارك !هرماظَمْدرِ قدا ١

 الاليم لم رولان | د

 ةكاوامالب ل ديلار ون زل نال ؤ رمي اكرم! كرات :

2 
 الاانا يوب سيان اءانهد نهد ىوعلا
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 ' اور من نيلاراو رريميو اداص د سرانلار انو ثنحتأ ظ
 عتب يسع هوجا ىزنو ىوضرلاث منلاو ع
 00 لولا باتل أودهب متو ّمو'راكو هرر قرد

 اطعفصاوإ زك بوايتما تكديكةااح
 طاع عماراحأسول | مومتمعا ذا ناس لا حول ماتاثلا
 تيكر[ دجاور جاذتوهو بنج طر اطلحد لضم ةوطد دف
 ا 9 يدير صلاتي قمل كب
 نادر ملما درهاو نما يس وحاول لصق"
 ياسو ل 98 وجو هدوم ةرطورطللاو
 الع ل سلو بري نطتادوم .ةسوبولا نانا ؤراعرلاد ةوطذا
 تعا( دول دلو ريقنتو لجو ةرددولتم قج| يلتف
 ء يللا يزتفلا هولك منور [يرقواذا بلاغا ظ
 مددلركسلا م ةرووس إل لَم ااذادىشللاريخ

 رجلا انهم ىلا وراردال كسلا نم تو اكيم
 كار سوال نكس زم ثوار لع راحو داجاشلا

 واو درصلا 2وشخوامسلا عننا زج ركل م ذنب
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 لول تيرببرج املا 7 واكل زوللاور كلا جو زمأ

 !نكسوول ورث عند يس ابطركأاذ او لريلا بصخو ىنملإو

 | بيصنرإزمق هرإملا شم كحل اصوغعلاو ”دوربلا رار امج |

 نيا هما صال مزغ ل يلضملو نانو يسال اكل(
 2 نم رهتر اكو نيلولسملاو نيوقردل اصوصحو عيصلاو انور
 ظ ةلالع لح نم ]وطن ناويح كفر يس أمايعإس نال ٌمراو تل

 . ةطورلا ناوبخع لضم س الان طيظ د نيل نانو

 | هيدامد نيل راىربلاكويجبإ اع ربل بل نال ) كسانمزم
 نورد عمو رووا زمصلا] مس يب عن 1اس زلط رامزبلا

 | سايدداضمأختبربلا و ةدورشم ضبا حو را دولا لب

 ْ نيب لاينحلئطدر النو ب نطرد هايريلهلو ريع ا اذ دا

 د دلع دعا مد وباع رار بيا ناورئاددحو

 | عضاؤبو هوعلامدز و نزيلاعوو تانيئكل رس يبل هل و

 ١ ادم هي نلقيير ورمل مطب
 ملل يزعم ل 0

 نا.سالا ةراك جر

 ْ ةدرغف 0 0 لا مص

2 

 لاراب ذالك كو لوتس! زاد داب |

 ا يسال داناو ثويرو اسي هيل |

 ْ 00 ىخو جسر .هلينص فيما راسا]د ايلا هربرت

 0 نرااؤ بزل مولاعا قريش
 بلر لاو هوارلاو زي طم دؤوب جانو عو ين
 69000 موزاريلا »رار تنم

 ا الآمر ملا فو امياريجتان ما ٍادكااءاع درب
 0 .را/لاوبالا ايلا علت نيلاداز هرج يني ايليىزلا

 ارو نوطلاوراورلاو ءرصإ ارَصِلآراوصاو بصمل و للا نامس

 كول ذي اطحا رطل انكي ا داما
 لاستلام دوام للاي ربت اص لصد < هجر

 ايلى دوعل لاك زير انلرلاسوضح و تلاوملا ثنو
 كال ممل يلا نكطلإ اًساو بعالاو لا ضر نا
 صم يهب دب مع هلوبلاعراددرصلا
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 و | ناكل كما املحترهاشر وويل نال كار انكر نوكن !

 | مالا دكر رس لسن انطربل» و[ بدن نوب
 ف ١ اهداز هربرت اخر اهرضدد) ال يربهإربم
 هلل اموصخر ل هسدلا تيد :رفلاو وليل زعنخ ب ابح جا نسد

 7-0000 نربلابصخو هر او مامطل اوس ل 0 ١

 نوكيا اءايوطؤ ا اسرواجوا ار ارتيلا لع اناس ابار اساصس
 ردا نوهت ميمو يم ازا كرا ىلا

 ب طا دلص عال هلإ عسي يت اق رلى اصلا

 دي كذإ دع 'و صح اشم تشاد روك

 ' متماورارلا أ و ”ناندلاو تلال زيي رسم نيد اعد |سدلأرملو

 للرب بيو :وازع ليل وريمسلاذأفانستيسد ةرملالعأ
 تراسل بارع فير اماسفا مالا عيال يالا ظ
 ظ ناوي ةماعلا 0-0 اداريا ورفع ارحدرجالا |
 يسارا تاق نا |

 .ا ريو هدولولاو لم بروور اصعاو لها نوكه نصتشحو ءريكو | 7

 ظ "7ن ةيفوا تيقن وس لزيت ىربلل لوز راشملاو
 ' 1 جلاس لع الن .ملارانس الام اهرب يدرج اهم اجو
 | كارلو ازتعا يشرك وهم كعاوراساذ دااهاثرطداميطلا اجر

 " تفاعلا لتيار انهارت ]يساهم
 0 كم لامرارل ا (كمزاد دوج ناونج كرر دوس لاول مه

 00000 اعلم ارصلنإ هد مرطاو نيو انزل ةرارس ةرارحل

 |١ تلزبالم نسافر قله نبمجلل انحاودوجازيمسلا 0 ١

 أ جيتا: رو نبع زر تكذو»:ز ناهس لزوم ازا
 دره نكون نك لاذ زوكولا ةراحب زمانك د دولا اعود 0 و

 الدامر تمرد هويه ازا
 لك لالا اساس نري و سازع راد نعم ا جربي هداح
 ناوي نيد رتل اونيعسولا طرا ولم هر طر |علرببارونم

 ا يلماو سلا كر
 اياز تيت دام نازل زرق راو اواك«نع اعلا
 رارعم“زواوملا زل ضدنا تالي راها بخ كرا
 ارا تاراويجل كم امد ولولا طاماك
 1 كفرا لانا ضعاو نسا ريق تمداض

 0 ا اانا ريانا ديجخنلا تفأق

 نالوا سصحأو دايس مابا ررماريل واط علو
 لرازمكي ليف لا نما دربنا ناو كلوا ويجبشل



 اهوا زجأي اللا او عاشنا, ابك زهد جاطيقفف عير الا
 ازيك هةر وكياششلاو يجازي اي ىزلا تالا دطسدفم قيمل داق
 ظ * دو قوداوإنرط انما نكابلا لو تايلاند انامل ْ
 دآت بقي للعلا ويلسون عامان ها
 طعما اذان ولالا م وط د لاى اوزيملا ادد مارد و ' قمل اونو

 متسول يطل وزاد «نربلع ا وسلا ينساك
 او 7 يي | ل بح سج
 لينا مل علك نحلا رس مدل سدزارخسولا عوالم عيري

 ا
| | 

 ابرد رووا يطون تاني[ صطت و طدو هن هدأ باعلي سعه
 | دفا هند مرنويلا+ زو اهداغاؤ تطل ويلف صاح
 اذ نراوها ةرجلا نولي اريطن اك ندددل او و:نعجرصإو اا هيعز ين
 ثيطاإو لاؤ سبل هن انا داعل لوط نوكي ل ديل قارب كاز
 لال ملا ير ربرغلا نات جسوم يرن

 تدع اداد مضومابنهوو ٍتبشوا دول |نرهيزحاذأ ماجد كاب

 تالا لام عيرس نب تحل واهيل
 اتددلاسا دو ورمو ضيم هوز تحلب اديس ورا يخول
 نادوأَ اولاد ميس نكلو ذو ماؤتل ضويلو تاركا '

 دو ةوعطلحا داواىم ءلا رود
0222-35 72072 

 172 ضربوا ريلساوبملا اويل ةذنرلا عورلاوأ
 لصد أ هزني واضع دلاورتيبل َنِاَرلا ىف روم واوجرتيلا نم
 رياضجلا | ردا سلانان اهيادس ميل تاق نديس مدلل . ى | 0كم كا صر وازرزل اعنا اول ب نتعتحاما بس دا
 | ذراع هذاصعلا دا اضل اهركدزولا قروا شدد بشن |
 | راك: ذزا/ؤوزكدمؤصا أولا دويل ادداشي بقال

 اسمح

 | "افرام ءازَل نيروطد ةنصلاإ زعيبا اد ورواعداذر رمصعلا ناس ْ

 | ناطيونل نهد جر رج بلا ديزي هوي روس ا لكي جيه تتر را ع وزم قيلت هدام
 انكي راموهربفلرر ندر ال لإ بس عضوه كادر لإ
 قرارا بكا يس ةيار : قي املا جوها ضي نيش
 , مند اول سوهو ايد ريكا جدو نآؤرلاداقتسمل

 طاع را ايلا ملا نيمدن ارو دوبل تنوي ىلا زا ةناتلأ ٠
 | لع تؤووعسدا':اي بتتاووين لاو لول اكاس انزع ني نعت |

 ع 2 | ديل : خز م .
 ل ْ يلف هللة جرازاو تاتو شي لاذ رااه وس

 5 ." | دانلاو عربات .٠

 ٠ يزل كر اهتسا ذا طل دا ثامنا ظ هيا نوى ازعايدلا مط ماح ردن عب ئوح . داغنمد هرابكدتل الخ
 ظ هلأ اعايبتل وح اا: وارسل نعش هوراتس لاو دال

 لفنون دونينو مز زم عداعر ايزي عزم | ١
 نيب ميلا ٠ -_آ - ه 51 57 ول يع هذا نبط :



 ةطزبلام وراه اصلا طو عر و مروه نيالا زد 27
 عروش حولهم ولا مهي ومما

 ظ ل وطاب بابلرع دلع عم اصلان ىرابكاوه | | ني دبس ش
 انو هوان طيروملاو ىو رمل ةلززك مرج لبر 5 ل اثنغاو] هلام مندوب
 | ركافالنالا و مو تدقيحب بينما 2 0 ا ير ل دوبجلا
 بموسم مالم انل يحام نغدس
 فداع ور ماوعش انه هيلا لمد راما جد
 له اعايطر لا ارا نولاملا ةحإ ضمن قرن الأ يطا ذل

 ظ ءالاذاو ايلا وفسر صا زيان اضم كللوعم با

 ا خر داو وج بيد 5 سا ناهس ا! ىو شمال ماوه ورك ني 2
 | يطور آو لو رارلا رانا ةيبطسام ويلزم كفو اند رويل لهل : اامرص نيحملا
 ظ 0 ا لاا مس جم ادايرتطعل
 ْ طاع يل بينا حطو و نم تطل ل خول ةرعلل فدا 0/الكلرناذ ةزيابل يزف ن لاول 507 ٍِر

 روم سن عراخ د اوزغا 0 ع ظ ل 5 يس م مي نم

 2مل رضا ءوط ]ياو هزولاش ع رو وقنا لالا تصح
 لير سبايا علا بطر وهورأ 1 واحزير كاع دل مطو من .:
 1 3 ازصاارلوبوةرعملا بلمشسو هر ام ترو صر نكد نيو ذغ

 محروو تيم لبا درايلاوازيصلا زمرل ويب راحل ةرعلا خا عال بس

 اسيا ْ



  ةعيمو تول انيتضللع عشاي اوس نيكل رسل اهو
 ْ 1 د ندور يو درب 2اس طرا و لوس لادا دراذملاندل

 الفواز ربل رش )ساهل هوصح وع طلطو نيو هوضحم
 تمون زولز ترعب 00 20 وَ

سوسلالص| عم بورن ااا صوضخو ٍوصأ 6-0 ْ ْ رحم الإ :ناكراو ٠ هرفوجتم ناك اد هلحالو عن هلو دض بلان ارهلوطب
 طويل سلا ن

 مب م د لا 308م ومارد بتوؤنابا
 1 ها ا ب راو بتي ادرر اءاسا جوز لم

 1 قدوم

 موكا توراا راف عب درا رح ىو 5 7س هيب | اسيل اة ورم ترج قلعو ا قرد ارحل اكوسا وعر ابل

 دة و عج عم 2 74 هاني ديا جزله رفدكي الزعل نيمتاربف |
 و ب بنما 11

 ظ بساع تيتا /اووا ظ ) نيكون نرجوا وزياط اجر دكر ا ىفوهو ناكل دري ْ

 | يالا م هيما نيمواضيا رم مذيل يديم 6 ١ ' اس مسمي ميج دح#

 :؛ اما هزيل هئلاذن اووف سايد اح هر ههظعل روما و هيج | طقووللا ل4 اتا 4
 بش الاءارجرلا قفا ورع اوزل الصار احصنه نرلاو ماشلإرهاتياد لاو قيتجرإع

 لاب رندا وتم ,ء لب 7 7 + ارت ساغلل ول غانا تاعدتلادصاوه عن اةرصوللا

 م -ا٠١٠.'دىلا تيك ئراعلا مزل|سار يه ذ لسع |

 ا الا [ةنكاو نهيطادرسلا عيب نإ نسا زد امس دايما
 تاو ”لملزإو نيود : 5 7 3

 ظ يِندو اكلم و ان نوولاو غامدل ا د دس خل للابلاو ىلا و ههسسلاو 2: شنو اهلو طز الع دنع ت ان نول :رذلثدا نيوشرد ناك وطمو ا لونردا

 م ' ةطمعاا ايرلا

 ةررصسلا عللي مسرد ين ف ظ حرب سدا ةلاسوطد قدا وترا رو يشكو ُ

 ةااغ 1 37 :

 هايماوسو ا دامك 7 ٌ 1 اش كي | ذاوذ1ان أ كنار اموهو ىدراوهو لصانيلط قزولازييم تنسو |

 كو ةهارلا بيط امرلمادانطال اين 5 نرخ ا 1 يوب بوو ورع معا هين ايعر

 لمت ذاو لفل ام يلو كلا < 4 سنك دب ديس بد مقالنا
 تشوف :رن للرد اعلا ام خب 37
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 | !اوددملاو تيل عبود باقتنالالا جانسىذل رت لم زازا

 . راغاكر اعمال طوس ف باش مس هك ايكنيع !برغانا نشا ل نع هالك دل هم نذلاذاو أعمالا

 ا نورحاو نورعاني تيل الاعد < يلب بلاوي | كوول هادية تالت تلاه

 و مهوتب ىلا مما وسرعان مدرة ظ 86 د نفعل نعد يمان لي هناوحنشقلغيوهو اهنالظءاهش بولو

 يي دزفاوو ياذا زافربالا# اوردانل انينمر انتعحاقيشو ناذلا نم زجر حالم تن سوه اسي منتناؤ | أَتْنوم

 /لارلملا 6-0 و :درابلا]لعلا معباو وفل اطوعسو رسلار ظ نب ايراعوفو انه هنمدانا رش جو نسي اكس اغلا نولب ايه وا ناك .:

 اتساع ددسن دراما | ءابلجرلالا وطول قع ناو ةلظن الزيد ةوطرلاولسسم نيا قرت 1 ١

 هرالا هل اصلا نددلا جوزم عف نبوس وامزونه» يشم سنع ظ | علا نككررساورملا هنم عارف |وعو ةيناإؤنيضارداسو سم ضتقفاعم هليل

 لسمم توهم هيزلاو او كا ؤلا سرج جرد يصف ارب ] جنم للاواني نانا يبو تعمل ادنمالا) بدال ١
 : دولت, حلا نزل اكمل اصر كامو أو بولا نوك ازبار ' 'قوفينف هنيحولانذالإز اللغم ةدارطيقدو تاكشرسيتددايلا ددشفل |

 و دل وشامل للقسولا عريف هليل ةراد تاع لاب ' ْ الإ ومو ودايلا عانصلاو داخليا هول لع بلكلاو روما

 صاروا ريدر سإللا لكل راب . ا 3 دوزبلاعيجلاح كلذلو نييصؤل لاو نايا نيلي كلشي طوءاعنالاو |

 | /لاعسلاو ب سلو يزلا صن ماووا ضن ريل دود لص عنيد مب *> |هلايلما 3 جارلاف هلي الايخاص هيلهوقم ماو سفن |رلاقد د :تذااذإد

 1 دصسوغو هر وف !لسملاورساويلاو مند مر ايد ساعا كلف سك ذل داك هعفش ندلإو ظ

 | هلا نارؤاذلع ند طور مز يطول كوفر مرن لاب مادا ' 3 [| .. | ةقادووطيسو تايوررلا عيش فينو هلمتطلا هناالا غاكلإ )عم | ردد

 ل واذ رامرغقا وطالع عوقد كك يكل ا هديه بلص بريك نايبنلاتض يرام ريل عتب نيك ناك عب

 )0 كا ب مترا اصوصح هامل يلا د دا روجر د : ع ايزو همس كسب مناد وعتاهنم عزان نينا زعانف

 2 بيم اما مريع اوسلإل الفرج د الانمي: خم ف ١ 3 ا تينا كب ةزسنتانإ و اهبدفسو نينو ْ

 درع د دوسم يسأل | ا ماع باز اجا
 وصمم جا -

 هي ظ دو 7 + : ١ : : ف نب ا
1 

 ع
 2 ١



 اا ا ل ل يسب 7 ' | دويمرعر ىرتلا داسموملالع اضل ايو اطظيذ اذارتفلاو كلا :ٌقو
 2 ياس 2 :.| ١ |: نمل ورم وقل رغم ده وحولابوم ب لب نال عد ف مددت وملاك يب صم قس 000 يل مامر طل ن المود تلا اكرمكم ( قمم رطاداو م كلما د رسال 00 . ا يل و ايا بلا
 يا ب ىيص م سل اداووشيلارف تننا يلبلا مو 4: ىو درك هيوجح مره ورؤس لد اجا . د روما داو لاروع بهداو ناس جار وعسل رضاتلاو را 5 : 1 *: سلال

 اكرطلاتد يؤيد | أد لايزال ارا مطر هون ميلا.
 معيم | يافا سلورأا موز دبدوب ةرتك يسوع بم ظ . مسير ع

 7 1/ةانبارد نافل ورانا لمعت هللا وراسل نوال جول زوج اع نيج علا هي اظل وراوزلاد عارصلاو
 3 اصلاوش هر 2 يشر 1 500 9 الاوت طابا رسوما ول وطين نئوساملا نهرب ربح

 وبلا
 طي | اوتو نوقازص يدلنا ىو أنبل اهلا ادب تو 0 : هم ل جاو انا أونملا

 4 و التر طلوحو اداص جرب املا اقزن وج مصحلمو درطب ةريس ن2 ناليسم'
 ورمل 5 - جنش - -1 ١ 111100111 ةلواتبلاورامإب هوبات ووبارعسو ميال

 داسيا .!اؤ ماي نامل ةداحرباسلإ وللا علا 7 .٠ يا ا م1 يو اد مو 4
 0 "عطار رومان ويلاو عاضنلا ايوا نيوميدع طير ناتحلاو نيرا لع مايا

 نفاد ممطارقريكلاو نما فال رضا و ماغللايداايوركد دوك
 زي اندلو مضايا بل ع مز ازعد قاودد قي
 در داك ركسم حدسرطو نإ مارلا جواد اركنوكو زف وكانر

 اربع يح 59 :
 ايميل نييك طاولات نإ نهر بت زي

 يلا ٠-لا قبرا عاد نامل هك يامن ومتللو مرنركلاءاب | ٠
 7# 5 برم لح وأ ضيا ىولا

 : !اهلحادو راوسو هربا ريسخاوا ور تلد تاذ ميول ]يضخ

 امو : : |40 () ])» ٠ دادداملا زيدل يمس ذل اًطرْلا تيبارراموهز ضير
 "لع ىلا ال وع ع : يي 0"

 و < - بت. 8 0 ب د 35 7 + ىلإ - - ٍ هه |

 ظ بيانها كرب واوان ونورت داتا"! يرض وس 000 ا اا
7# 
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 0 زهد وانك ظلع اغا ظل وو !اهداس |

 3 تتاءعبز هتان للي راسل دوما مصنشورتملاو او تلك لد اواو رفد نخ د

 /زووليسلا دورغا, مارسو 1 [عؤئزش يما :ادل يور نيصلد ات عازل لسد عز

 21 ران ملاؤداوطحر أك ناو رايت فاو | .كيعابصلليتيسا ىزرل رغد رشد طيلا يوه ةرعوهإ لأ تل صل اما ضوصحو
 توي الا ىف أ : . ةرلارضيكن اهلاوي ظ 0و نكي ترا قي ئا0ا ترام آو اح
 ايلا رمش عروض ازعل ل 1 ؛ , ان ب 1 هب , َّ 5 "نيس ايلا انما هضاب داس يزن للعباس ولله قدم هللا

 اقل وود عرار ركل عادم | ف هولا ذزاو ينمو واوان يمسايلا اولا ازهرككو دو لاوقآ

 0 : نك نانا دم نزلا ورك اهقوزأ + ندنإررأ ت١ رض

 ه7 يساند اصطد 2 هالاؤناكا ميقات ويد نيل 7 9 0” 2 هنو : دم ا ديو وعت موم
 بلويررع بجو لا 4 0 مول نمو أ و داونانسولا حشر عل عضم اداو يبخل "منول ا 1 للا مدق رويس ناس[ رطأو ت تياد ىذارلا
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 نات ناينلا كبي قد نمل عري درثطسلا تؤ
 1 دفحب نع بز هتياو قرولايطاد اوشن ىسلو ثقل دو

 09 ةدمبو ثيل ردا ملبس ندد حم طونو
 وح
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 داصعو تمارا ةروباودر رسوزصاو جولاكيفت: 1 ا
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 1 وصد نوف رسل اهلا يكل وفا

 او اوبل قلو ةماو :
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 0 اولد كيرلا نيل اونييضابلا أل هزايلا 2 ل ته

 ْن د 7 |اذراربيروقس در دال ميشا !ةيواس ىركتلا وتكمل جا
 اال رنطجم ىزلازجساول نيدراملاق روزا نوهت

 كوراسدلاو ان: ورايا يشب كا نازي رقد ْ ١

 ل زينك سنتر صراط كوهرملد جيلا
 ناك هرجاوزصا لري دامو زال موو فدو |
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 8 وعدو لبد ريك
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 0 هابل صان اح هراموصناابلجذ كي عتبرم بعته مآ!
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 | اناعجادونانيا مول تاكد بياجتل'
 هرم تكلا فول دراط
 | دلل ةربسولاو نم رآ 00

 م اد اهتز 7 علب
 وع ليي وكدا يحلو ويزداد «رس أليس 9

 تان لدا قدام دد يعد ديداؤ ىرولوعف وس تيب
 لصفر ايلاطرزجاو رشا وو مينو قا .ددلوي زهد

. 
5 2 

 200 0 | لو
 ٍِض 0 17

3 

 ياعالم تييؤساؤوا دوابامسم كل

 يافا زمول مزاعم نو نإبملت تن لارا انا

 اةيورع زب اد بار مزهر متن هته ضوع
 نزل عاما نو 3 ننوطو ا

 أَ يوت داترلا موريلوع تسل لا جابري راك تسلا

| 

 1 | وق

 مرر لاو

 3 رم رايك راو دام تضر | ا وسكلز ل

 ب توك ارم ارما
 لما "#4



وملأسانسو وسل !ابينس معا شام فخدإب ناس ولولا نعد 7
 درس

 ااا! قدو بش قددل تانزم تنعم

 م لاف نصرمو رم بوو ال طلي تبل كاش :زيلكألعو
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 0 منو ناب اد وعلا يعلو تدعو ههتينو يرام يصل نيل يطرأ و
 | مكرم هلوبلاةرحرم عمو هوا. ملتباو عضما داورتمعا!نكسو لاوحسلا
 0 منوم بع ربل ووو عفا ت نونا ل
 ام نك ازًمورعارين اليموزنانؤدو هدوجو مسلسل
 د هلوريخلارلاريطلار أو لاؤراخردلا لج عر ازجب تمرزخلا

 | كال يس ااروردش زكي نطو زاك بهي شمال

 قرأو ناسف للاي وردل] يؤ جيشا ارلاعسا الغين هي

 أ ودينا وشو ماى زروشلاءابحملا] ملا لك زونطل ياخ
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 كابهسم هتوامو انبات رعن وكيت روسو يطل ] ةرددلا ام وورشات

 ٠ نبل ووعسلا مصّدطرارم صاد اهسصارأو وأ ادوسلالوأ زعم
 تير ا
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 در صفر طبوهوراضدالاد |
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 | نياررادوهو نيالا وعوزبسو 0 نااوعندبترلادرافد 2 قالايحي لق اونردهاا سرد فطلب يلوم هرم لسلاو ظ

 اا ع ةرالا صلو نايل
 يزد عزو جز اكاو 1 هم قلو ل

 / 7-0 راس نبنسإا

 ِ املأ ةراترلل) هملاجدفاري ظ بورخأو دولي ظ
 + عمامهضحو در لان ادن ابوهم ! ةوعار اهدا عضو نوزوف وزي دزعسر اسكادا ١

 ا اراس لري موماع بزعل د لب دارس اىموملاترجال | 1ْ
|اولخ طولا ذيَسار راع نيغايصلا ةفازرحن 0 1

 

 2 هدير .رماطل دام |١|عابن اعمر هإسوربلع توام وا ْ
 لدمارفر 2 7 ابوعلاو نييلاو 0 تي | ابل

 ْ يدل عوع يقاتل فاو ظ نا 5 :انضم واهم ويش تانوع

 1 رص ر هو رح نام طمسو . | انور ت ادا مرو زمروقا

 يلا رويل 4 رلا ب | نتسارع ديلعاج واع ايصف نادل | ناز وسلا را يبدل

 ظ رهصلاو هزم ز ريالا ةنيايراع يي مولا | ٍتارضام مدل طل يرق لوط تمس الو نعمل موزع هنو |

 اعراس جدري رئلاملا كندابراجوهو ثور 1
 هس لوبادريم ما ماوغاررصد وبلا هرمعلاو لاعتلاد . 3

 ظ فسار فدانا مادا : اةازسعدب واول: اسال اهنا ولا هطاداو
5 

 /ىوسلا او ايلا :رمأر ن

 دخلا لا فيش نطماو ع ماطر 8 ب 5 ١ لملم ضمانا تالا تلاد يا مضار مخ

 البرودة هرم واسرنم . أ لمانيعد تزد دعست اداوم اب فزع تمرلاوا ظ
 ذيس

ماما اع نادأ ييسقملا 70 اوالغ وانس يمر م 4
كلوش هلأ مِنَ يزين ن زرنا ن رايت ل '/ | ت

 ان و 

 م اصوضحو بح اوتوكاد وأو معن ماوس صل ١ : غن الواو 4#

 اين عاو جددي مصاعب 2 يو سو وحس دمأ |
 ا واد ميج د

 ع ذ انا ورعدبشم
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 "تل ل طرق بالاك تبرئ ندا
 ماوس نوار عز هز طع يللا" ارنوداخ

 ابراز رورل نوصي ترابا مز باعوا
 ا كرم بغلل» هرصبلا ير طورللا ماطخخ هاذا ضماعل

 ناعاورتج حو حجما وعر ١ دارولعلوط لا ليال ا ذاو سليف تن 4 ١ ال اقلط اك نال دزه زس مند عدلا

 تاو ”ىردو فرط واضا نيو هد هناا [تطيانر اح يلع ١ كرو نصمم زراف الب عبال ناوزسأ بُسا
 ظ اللا سواح عآم جل ىو ليتد رضا ' ا نييرع نرد طال هج راحوولسملا الع زج يطب اذم :

 اطل ويا عص هيج

 | مئارربو مس زاد رندا عند هلا

 !لهتسااوا داو هإب ايرلالبخو علب بيزيد هايلا طفؤمرلا 2

 تليف دما ذاو نيل عن دل مم برزان اوز لانا رهطولا 3
 ادا فاسو يس و يو رويال

 صولا بيع كمزيدلاو نازل ضيدان مص لاك فعمل سا
 7-0 ةوريلخ مرت نا ةييارراجو ملا صال شين انءاّربسا

 لبحوت قرات برجا و عصام في نول ماحد فيلطد عطس ١

 مشو نخيل كرد ىلا /ام ا ورل ارشح ازعو عصلازماشا.

 سوك هويدا

 ناكر فحول فعبلا لا اًهملانازم رينا طولطارإوأ اق زانلاو

 تي لطلاب رسل نس زامل زيت د أ

 بلاتر نسر سموم لو مانصلا عيلصاداداؤتو
 ! لاينر تام دلو ذل لااا اطوإوو ىاجارا كبآيواع ]ملا ظ

 ملل ناموا د نيو غلو كونا ةزاا«رسؤنلا>
 اج 0 ماب يازين راندنكذذ

 | لكم جارلاود درطوأس ثنو ازهدارجوآهرثما هوس للبتد ارم
 ١ | دلل 0 اس اومسوم

 ظ 1 ءامزاًمازمل الزج يضع توا



 تفس نيو نعل علم .ماواووانورثم واذ انمي رار اتسم ١ 1 هدي

 د تاس هلو معدإ بدو 3طانصلا هلو رشة ثدقةسللا و هومز 0م 0 رميولبلا '

 فلا ,. وجا ارم صيد مل زيبا ل سوح | كتبوا بمال ياو ةذلاس لني
 طلال تيفي ناو ميلا ةلبدد نيب وسو لالا ةيبايراغ | ثيبرحنإس قلن كلوقوا يحد انطْسا وانو فاد كلما
 جت م كرطلاولوبلا بلدو هرعل تعحم ١ ' نإ امانا بلطبل وعارضة ة نيتك وجدو دوو ]|

 عير اواوع تس ”ترلأو ع | عض رتهد داو |مضدانرس كولا ْ سرها نايم نو" ءامداافشراملا لا غمز انلا
 ددصلا وشب لدار عا وللا ياو بلوف ةداساهلكأ ٠ تانيا ذرب لثوار ايهوادوَسلاؤلبلا |
 ظ اذا ساحل نشد مجد نكسوحيلا نسال جا ذا داق نر لال 1 ويد تكمل يحو عنقود | تاملانمو ترّلاؤيسدد لعلوم وو منلبلاوتنو مايحب زخ لام. هربكأا ظ
 /- يومي م توطلو طاطا ذاك هأصحلا | هايف امدوورعوغنإ ا|عزبلاةدرفتلوما وع للص عاتق ١

 نو را يلب ليوان ذيل يي فيل ودام ازمةزيد يللا فواو نق داء انوداس
 كس اضع وزوال مسلاو زون اذادمدلا نب ف اهلا ةيبايراجوهو هيل ارح .روصكوف ورتروصْرعلو نيه ئامت ٍ ١

 الطوق زجل ا اهدوجا 1 روصو رم أطر هلماح هر ابحع 0 3 مدع زعا ذل در ل هدارإس رنا خان
 نام ريايرخ كفل زمعرد الترا كس رقربل -  || لمع رسلان ةزو نطو لطم ملال زدانظ د كتم ١

 لين مان كرها هظبابراحوودد لو ع هوسانم لذة مارك زها نايصملا رول عزم

 لوضبلاونن هل اهلل عاجداو متناول دراللا م ارواوروتلاو |[ السمين تانلالمز ماس: هيلع م دمزكاد الر جت عريش م فداه ٠ ظ
 قرا اجل نياوةدياحوازسا 0 قورلاو بني مد نم ظ

 ادد 5
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 1 20017 ؟ًاعبراسالل د راس هاو اس نلاو |

 | دطحربرلاوولا كتيرتسو أ لوحو درملل ل صارفو ؟زاهدمتتم |

 1 8-5 - افلا زعارزكوزتللطصدواسسلا زد مدا ايد ١

 | فاس هاد زدلزس ل ايرتمإَئنأَو
 نجل ءدساملجولا وصلا و هرا ماكر اكليعزم طار

 ةلطلاغ واسس الل نكتايمهراخ
 ات خط ةوعخلا دان ساما ةركسلا+ كسلا !ماصوصح
 .ة دارت طلاس ناك او علا كسضو)لاباعا رانا سلا عامل
 قود سالك ر ككاو نعل ةدارعبس ناكاو زكي منسم

 ئانياثلا ثتطرورإ عر ه يملا ل لونللرا ردارث هراشل | نمل

 . اذا لصطلش دايو زيهم قول سلو ارز عسا هاف
 02 ىراحدالنجلوبب نينو مازترفر ل
 لطي ليزر امايد سالملا
 انيس مابا جلزنضو تساي ناريصاح ادن ايل ولدا اهيعا

 ا د اصلا مما نأمسلاوا نا لاواضللا

 ةر يسوم يلا ا دادز يلوا زيسطولعل علا نال
 َ 58 ١ امانا دم

 يضاف نيالا

 نيف لاو نيا ميرو انبحوتفلاذا
 دما ورا يس وعاسجحدو نعل او اوم مادرلا دب

 ١ وسلا فرحا م درباتعلا نيج مس هيلا تاه ظ
 000 لاني رب درج درلزمد مللاواتلانم
 ري نست سود كوبل ونلااتا
 علان انضر فينو مول انور هربأك عفانلاو رلاقلا

 5 لد رااح د ةرتهد لاو لوبلادودواشلاةركومسلو
 ابسعلاذّرمالديجنص دوؤضلاو ماد كشاو زلوم يو إلا
 ْ روس اذا عكر فاو هنيوررصلا اجو اور شربل عفشو هدرا ٠ْ

 ظ ةداك وغض يلم نم نور ولعت اهورواع درب نوابه او |
 ظ ايَسواسإو راسملا ضيم ]مير مز |طاو زوكل قروا يشم ١
 ا ريكي قسلو رذاذلثواناع |مداطوط ضال :

 ندور و ليطلأللر امرتس ماهيب سور اههلع ٠

 | قاساو نوهزاذ كلاهورلا ت انلاو يبل ةوقلا دبش وهوزيص

 1 تادوإبيشمراوصّقاروأ لور ازور اعاد نو رزه أهلوط |
 دوز صن بطلا رمت لزصاو ظبط شم بارا

 ةةانععو ضم هلصره رن انلزلاو 5

 هه ١ ١

 '”وئروطص



 لضأت | علو دحر زبك بل ردن 1 اوكي تف قوتي تيل «ضداجلا
 دسرخمب 4 جا هي اسيل يطا زو ننزل هاون انييفرو )بهما نساكك

 0 أ ردو داكسلا 'علط دان هارد هرعع) حول نإ عبس ١ نافارا للا ردم عيكس تنانيماطن ع
 5 ا ةنيلازكر نبك هد وعد: ٠ : اصلا نيللاولوملا 3 درعاوج ماتم تراصع دلل اك مملا زو ةواسمل ا فزيو ! لمس

 داعملا ثم يوروضديش + نمل رجا تزرع [نمول اد وجلد نونا فوكو هو كولا يزل طم تاتس و
 دايهر دابا ل 9 كن عاف ظ تيم ارركأإ ربل الحرب ررايراعإلاكبلا
 كاس ايفا دال توزع امسك وكلها
 020 سدت نسم جئالبل تيرس لإ 0 ثوم ياض عاد ةوزعم

 نع ' ضو اكا جد عناذآتيبايراس[ضونماد متعااقدعد ب رع هر نولو زو نان نان اوني ش دبش را |
 !ز طار رارإ اكو جرا يح < لجو موعلاتاو ود مسلزاد لوبلا نينو نوط اناا :
 ظ | ةلاؤررااتسنمو ىر مرو وومرلههوح هير ملا !يسل وه | : يهدر كب رراورولا نع .رفاءرع هرعاع ابنصإ 7

ّْ 6 
 هررنو راحت مادووللر معن دمر شالا كيطالو م اربعد/ ب رتل د اه اهايلاغ طلتك ل سنو هرملاورب و معا ظ

١ 

 سا ا ناوتستلاو نالت داما ينكسل تمرة ندلا حا
 ١ هعوزعباننترغراطد ويك 0 ولم معنامإب بيساو رج ري وطعام |

 اجي طا



 | لالالا واما ترباراحانس ناكو درنكلا أ ااا هيشس ناك

 07120 نبلو ثيشلارريحب نيخرداو لسالفربلا
 ا ىظيلعلا بايرلاو نع نرضملا قدمنا ىسلا ع عئااوطاو رد

 لميس نالبحو دونا عزي لين اًاهلعمنو در

 ظ !ومرياوبلا عفن جرت ير بداح ١ , ارلانرعوبتلا ْ
 ه5 كلان ناو لاهم أربح هزرروولطم او. بسال اةرسدلا مدن
 ذر مون رضزعلا نايل امس وسلا ١

 ا باسو رساكا+-١ ملر| اىنحر 0 ابل اهم

 ظ ظ لولا ةملاواملا تانيه زا يان ياجدبتا
2 

 ' 5 نيالا ثلث

 ] لا تؤم 0 جرح نم

 ٍِ دوثياوبطرلا مولا د يب وبر
 | نعد اذاذعتبوتتإَولا هثرجو هل اعط اسعد 1

 أ لا رم 1 شتت اهداوم جرطدأهدرس تفيد 2 :راكركلا|

 رس ْ رانازتسا )فل ل طرا يلااياو تلك

 لولا دما تنفوورلو عمتلاو مد ىرلاوق لاو َجضلاءارخ |

 ىأو ناكولاثو ىنءلتم لا واه ا جدأ ليكلاو

 2 قوبل نديم زك 8
 اذلااؤ بو راع مولا طك انريغرد كيالاشؤوش

 ا نأ روف دريل ارد هيدا جمب انا ثواتبلاو

 5 طلو راما ةرهملا تاهياو ناسا يدلاو موبنو ثطلاو لوملاررددو

 ا دلو ار اصجلاءاو ىدد مز صال طل كا واقدر

 | لالا هروحااتلا يما در سايت باز انتدد كد ١ ا

 !ج | ترانا امو قرلا وجلد و حرت ضاع طرى ف فنلا ظ

 | دعت ممل لد ةرا كي داوصلات |يتو ملاوطغ وتم الع |
 ظ ا بذا وصخو ىدازملالاومدلو نيالا خد ةراصبم
 | عرس نيجي يكدر يط هاذ هزيم اع

 عيه هليل زيرو نطملإ همر ونسلاو ا!سرلاىو

 و ا ظ

 ا ءاب 6و
 7 , 2 ذ

 ز ”نع 5 6
 *«( -ه -َ 8 ع 7 5 83

 و - 1 ا هل هع 5 ا 0 3 مويس
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 و يسحر ندا ميل فلبؤسلا بح عزهبت سدح 23
 دادوزد تامل ةزيجيءااوا الطمي حدر ةرعملا عوف
 | نيرتأدلو لو ةرحلا اها مفنيرلاوأر ارارواٌركارتما كلو ايرعاسوصخو
 لاوس اسلا نمر دش عوز ناكل د َولمطمدرسلا |
 ظ و / د نات عيني خيارا مل او ارضا ورمل هرشلاو ةدارجلرع ١

 | اتانوهنسأر نيكد زعل ةراح يجمل اونا
 | ةيلزا باتل مالم ا ععل 71

 ١ تتيايراغوهو شلا توسل هدهد داعن نوللا أ |
 قنا اننا لريال هدير طفلا
 ْ | نؤفب ملإ ةلجيضد ةدوخ دول ريثد جايرلا ناويفو هدراملامدلدلا ٌْ

 ١ بمال رونو يزعل ضو ميدو زرصلا مف م داموغاوهو لصاغلل عَ

 ,(طلرض فنوداسزكلدسزنامل 0ص لح ظ

 ةاااام | | ناك بازعتنماناةطتكعوه» هراع , اع رضي لا
 1 0 تتلو و : ريدم واح اكدااصوض دو صحو 25 لصكس ١

 مور يقال ماشا ت2 ادم ديرلما
 . رع 2 يد :

 روك سمسم حس - يوت ج

 1 أ كققباد وادم كك و بول ننيزمركلأو يجدد
 : داب .لصنز اجد وااو رتل ةرعئاو ةر

 ا د4 ااطاح
 بل هب هزر هربلا عنيك ناد امديلطرشا بايد امانا

 2 ةما دبس داددرماوبلا خيادل .نركاشحم د ويصل

 ؤ 00 لحدا اهزائ اش الا كتبابراج مث ىش رثزلاو

1 0001 
 ياك تباسي نوريزعلالموطيو اس وطول

 ١ درطملاهدر ناك ةرجؤارومم اضم )ءرتوتسلا قى ماكر معيش | ١

 نال راعبسلا دوو روش كب ار ودا سكاف دحوالا

 وبدر ريا اتا والا زم ذلاثآ ادا

 يلو ر اير ١!يككراصأ ةوركيدور دل سدو قل انج و

 ارضا ترلاوون ريم مدام وورش الا عول
 غوش سك انااا زمور
 النوق اياد :وعرارد لاوس
 0 كا

 طيري وز د



 نمل جسربو هايلاووعنودم ,ذحوواهررد دوم | ْ
 ا

 ةق سلات ليرد سو رزاتا فرب اطال
 | رع فصيو مقبولا ةرعل ارب اًيراسالاءربككا

 انيفيع ردج وهيسح دب تارا نقر

 | كرا ذره[ حشو احوطم

 كومو اضييإ يلوح عام . ميسإاو اوا ةينحو راصع

 تاي هأبهلا مدفع نيكو اوةرعملا معين درداد أب, ايف

 |هدوحالت 42 2مل مهيب عي تقمولولو ززعمل ا ظ

 اكن انلا برد اراحرتموح هرعت ف ىزل زف هلاذايلا
 ى -. اهلنا لونملا نورس عنو ول !ذزإإربحو تيزمخ

 راندا يلا حام رتاساحو شانلا تتيايداحن امنا ظ
 دبابو مال سايد ب نيل رثوادل

 ْ "هيدر لوسم ى فلا ايؤيطرمامسطإ) سو هامل و

 ' 0-0 داذداحرل ب هرو,اطاور لان اس

 ١ ىنهطرزترلاىوعناكأر هاني طويلا :
 اكن فينو أمي” مفيتم هو هولاء زداعأ اًماَقنلأو زل يسيعي

 ْ الفيدو كاتبا هر زارلاق ثين مرووعدا 5
 دراج م أ

 ا و7 ا 1 17 110 -

 ١ ورجاجرو مصوو مضب]يذح لتولي شقور عمؤ محو طد |
 ْ ' نيا لمفو هروسوثلأ/تبصحو وسار اناجإبز ىف | ١

 | ايا نمش ضر أم مدل اتوامسرري تفشل اننا ناو نبا | :

 انقدد لزوم دكت بسد كارم كك: توداباتس 11 |

  59ّى !ةديكاوب# بي املاوه هز إندماتاراا 
 /نائؤوعو دنتملا نراجؤمن اماني قي يشكل :رارلا او

| 

 كأم تامرانلا امن تيب علو نيج جنازسا دزني

 .مدلعو زمول لال اكدر كافل نيل اوزيل |
 ْ ةرعر وزب وهو ىزضاور سوف غ دلك قيرلا كن هيلع |

 ا عيت خد ضر ماثلة راح رطل يل

 أير وعلاةثيع ثيحادرلازهؤ عةلليحل اظلم
 ىيلاعللت وش تاكااكللا ارماهحتو دال لوسل نزلا بي

 ١ | مقرتسوبلاو دوطرل اوددورلاو ةرارمللو طسولاؤ ًاكمملا ]

 كمل و خر يشل« نيس اان اذه سأ
 جماارريب ااشو معبأ نعل برمز ءاصوصحد اعاد

 | طلحام اتي امو هرمد ا ثيص يملا | وصملا تاحارب للنجم

 قارا حد 2و 4 دق ظ



 ها يي يي يا يي دثح و عل

 بر دروس أرهر اوزيل رارلا اناملإسرمعاز 0 ىاسإ تانوه

 ْ يو سحب درإب فونت هلاك
 اىرملار نهتم همام عماش ضو لطرح ا

 * ع قيذؤلاضعاب ب عب
 بح ءاطمعرره جرط ثملاب ماج ةعوإ انيرشسو

 3 ١ ىداوتلا و فلل رارونغ وفول ايو وشو أف كف

 .ةكتسا دو هدأ ثرحو فس "ناطيكا مرطيتل ات ظ

 تيل وول درلاوتدو تروا! دب, 27

 , تمدح لللاو نانلاعاغ ربان راسوهوأا رول ممسد ظ

 لس ماعم عي كمراادرعبم 7

 ا ةدد مب ستوب

 بيا |تضاوقو يلذلاو يكد علا زيدا مآ يا
 تسلط ورب ل ىلا ىلا هدوجا ليت الاد زو

 مما ووياوازصلا] زا ضيادرإ قدا صزيوحد

 تقطن اع

 [بيملا لراس ءاقنلاو طر لا ءادر قاوم
 ١ ىرلاواتلا ءاغتاوف اوضح نملك لقلي طلا

 ا لبعد كلإرالا :هق يلا

 . ماه يوطعلاو تايم انتي انساتا طلخ ا
 لت لد : ماني اور نلوتراي شفاه 52
 41 :ورواو شمال تمدارا اك دأ كلذ ناك نالوا
 تبا ماسوف تا واوتسوناك
 توه )زن :افاوزتاثريلاؤ تاز تاغ
 ل !نيزاملا ةصملاطيب لا هدوجا اسير بل
 كعبزا هلام شر ايلب ليلو رويمرْلا تابوطرلا جيطندل نرالا تنل ااا 0 (ب ىلاءامد قر اداططحل نيب بوند ظ

 دول رغؤب م لصاكصمل ا أجد مسوي اطيل ضلوا
 عصلاو الغلا هنيو ا اقتحاو برنس اصردلاو صامل وسد لعل
 ليئزوللا نمل جمل صأو بصعلا عام ادا ناللاسو تالا
 2 1م دونا |مرود ىلا عمادوبطمو نار هزم لاو زيوركح ظ
 تسطر ايعوتبتضعو درو درعا عصي وصولا مضي هلا

 42 يي ا الزيكيطد هايلراعا ظ
 2 وابا



 كك

 ا
0 

 سادسا لجن يلاوا ماها س وممن نايلاوأبرإاو ظ

 كبارا ليالي راش ةيبدذ ظ

 لوري لليد مل وررصل لصلاى الزمان دوبل ورح لصأ اومدالملا

 1 ها ا ريكو سو

 دويل زوللاو دولي اصوضحازل ورايت هني ورا
 ظ يس لعلا نعدلا نول ارح در ظيلعل ازعل زكي نزلا

 نول رع دارعلا] ل ماودي لقط/رتتوراؤرم وت

 ىلا نلاوهكراد مسا ؤاعاراوا تإم تلدزتو نايلأ“ درج | ْ

 ظ ا 0« ةنفبانسأ
 رادار يوجب قيد لا ضيب كار وهاوهو داصولا اما تن

 راو نيل لاو ءازْغِإمانكإلاه لاو رتوطرلاو نط دلو

 [ضِشنو نينا قيسأأ عد دا ّرلاوعتىتاثلااماو5 ةرمفل

 ملهاخت املاعؤلاونسؤل ااصوصحم اضع اللد اولل نفيس منعا

 2 دياب بساع

 الالتيما باتا زميل ايزل روطسل اتا ١

 كلم عراغإلانريلات ددضن غري النرد ل! نيلفو)يس

طة فعو ردو نيبال ىاشيلولهدو تاي ينرم ١ لد
 ' رلار

 | ور من ننلاولا ىانلا توكاوَدَمسولا اتوا وصاول
 اوك[ ةداحاضلايورلاوىاتلالا تايلور زد ايداطنسا
 | نعسلا عيولاو شرلاهوهيلا و ناك يطول بيانا ري
 | تلاور « وااو رتمما د اهضتاربرل ازيباولخو برآلو

 ظ د الّمانيدل يو تطلاو هلولادبور اطلاع ولاسمي 5
 ظ « مانع نطو خوش اذا ايداع سا حاصرتف

 . درزي للطرب ريدلع ص مث ماطر بؤ تحد بمص تلدرد

 ' ؟ةنتن وم هياورزمانميؤبكانفنؤم يب
 مم تلح او ' مزرلا مان و وصلا ا و ىسلا ةرلبا ]ديما اما ءاضام |

 أ داوعلا ريم ّت مص او صلال يهفسرلا ترصد ةرعف

 مطل 0
0 

 رو تساند مهند ترم او اوونلاليمس

 بطلارارمار داون ادودابءام تسوق صلل الدال اعدل ١
 ا دلي للاورإ ملا ولامطالا م لاس روكا
 0 ا الع مسلط ىهك نا 5-3 حصا

 ناري كورك طولا دوجلوراخر تارا ١

 8 7 يب صا ع ديحد نيو يورو ةرارمل/ )إم لرتممةدإل

 اين ياا ب 1 7 9

 1 هل ا 727 ما < ا ا تعامل قل :#7 .ةلناخا 7: ةشنلا

7 

4 
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 ةديم ماكس او نانسالاو آملا | :

 اس هلا اوشا

 ويصر لك نم زايبنلا هيي اود و 6
 "سمان: ,زمطك تردد لا طراذيت هرب ةد راملارار

 / ةاملظاؤزضو | سيريس زنا ِءاِشَومْلملا اما
 قرات د دو داصلأ دهيم 7 دمة يناسالما ١

 ميو ناو سرنا يطم لإ

 اس ا و يجرد

 دبي لاؤ انام رسال درك ازمازغو نربلايضحا ١
 داب نوللارجو نربلارضحادايواطاغ ا ظمتا
 داحإ ارعترلاونعطتا سياره ايو وندرو املاوزخلا

 ادرار نبل رولا وتبي نطلب فو وع ورم اهغيرشلاب

 ٠ اتسم دو 777 !لامئرلا بسلا :
| 

نادوجل ردو : ليز تلو رازيماروسامع بوت
 ا

: 

 ٠ ” 7اة 0055-1 7

 أ عنمرهدا ناس وقتي :لءايلا يشنها رهو اطل

 ظ ملاعق رو بش قرو ٠تاءارهلو نئباسلا ف تنذيد نما ف

 ظ زل هك ةبضنعن اضع هع نة ءناضم
 . قيم او ناسللا مر فرخ رن يسر اهصر ورب تلين

 | ”لمملا ىلا ظرلعلا طوني َونملا قولا يلو هابل ىوعا رب !زاع

 ا هصيخل وأ لصو ند داوصاق تريلا مارمدل يتم

 + :+ | لاول قالك فلات امد تولد اسلام نابل وع

 ! اموبلاو ثاللاد زعم ذاك اوريو مول تسلإ ضشو هر |مريف

 00 ب لسنا كيلو لق هدايا

 اماعوافزيإلا]امبلاونانس هلا عحدزمو ةايملاشنم
 كم , - امرتطد ىتلار)يو ناريرلأو ىابعلا جز

 أ يدر رالع يسلب تول قرعلااموْض كلام
 7 تر هقدر هدادعا ل

 ٠ ياما نك نيعوا ةرصوا صو اونيملاتحل «

 م ىضِلَت لو قا هر ةزكصلا د <لصلو ناصلاو

 مطعم: دراخلو رز ري درا اردد ن الا ىلإ

 ْ مبا كارلرصلا ورع دسفلا هدارملا 00

 ىلإ



1 

 ظ أ نصت, كنت عيد رام امتلأ فا يوت جيلا ا ا 201 لراريلا ليلاؤو نينيطملا

 | قَد فاما تيس ودبل اروازءّدرو ا ا وذم اسلام زكر اواننغ

 | ةوررااهندلو وسلا ادداورعرلاوأممااءلويل اقع ميما | . !ممحيكأرلو دكر ايا ثلا ماؤسانلل ظ
 ١ اغسل دار تلاد قبلا مس قس ادا وبطو صال أحوارلا عن دنع لا دع آ :

 ل نبا نينا زناععب إس اكل ةؤؤ ضىفربلاو 'غ بليل أ ”سارللاكا اصءدرد احول راه أتضان

 3 هدا يطرلا | سلب اس تالذكم انهريزرشلاو نم عوبطلا هللة فلعل دام با تاضع تسال ظ
 | تدلخام) محام دانوغد نكمل عفن د بالا طسو كناهتسا اذ اهيلضتملا ظ الالب اتاري تيكا

 0 نابرمطاو عشو مويب و دزخومايم ا | ( فيلا ووحأو هيَوسلو ىحروعا اب طم درثم برب و فعلا |
 ونا نر مدح كاد ءاا رعت ولاني 0 يمص فون هيض هيا ؤرطب قاتلا

 انين | ضم ورمرلا تعصب ادآو ظ ” ور املاوضعل اخت | طدالو قمصل لزماعنيعا الجرن بضم ظ
 بولو .اههر كتلك وزينم قاف بند ايامه مام» ظ ينجو سداد داك رادلا سعننوانج بلل وزر عي ظ
 رانا 1 يبامدانواتلا» دوح اواصر اطار ورك لاق بوسلا ظ ظ و دالمزيفل جرت يلاخفنو قل يعنم عقيبواستللا قرعل ا

 : لا ذولبس نيش 0 دربزم اد عش فزلاو ا ْ "ذريتي زو لربو لاطا عييبجف م فالساو ب |

 ىرابح تادلشو در طلخوازيج ديجتال الو ةروملا ىدروهو ثرلعلا 1 . موون و قياسي امنمرحل كو و ىسازم عطس نم نع اليو
 | كبالعغ نالت أبحولمل دل نصوهأ ام مشا ظ / ارباع علبز شم 0 ىرحل

 ايبيلل ياليل 2 اايجولمو للا ]هنو اكل اوه اي ولد و : دال كطيا تونا يد داوهد ىلا شيبهلا عمي

 نائل لال هير در اىر أكو اوه ور واسر وكنا" ظ

 3 موو تا دق أمس 0 دعا

 ْ ظ



 دم“ عيجسما نص مدد دمع »تسع كم توهم تح هع كيم تدمج + دع

 ل زو ,رازخل عرضو مطل يللا عيل فيلا > |[ مس يا عا طمدإ ءاوهلو لى درعا ةيطددرأب + ةوحأ جوح

 لن تبان امو ديا ورمل هدا مَ لس رانش دو وداد تاء اهي زون
 2(... ١ ةنعتيد ابره خا ياء ل تمل ال وريقتا ااهدمل اطيل | و9 ١ «قماهلاطع يلة رطم أود نة قعتو رووداو نلبملاو
 | تنين حا: نزرع امته ره اميل لواملارب ايبا | ' 2 1 تايلرإ وهي نومعلارقسس را ملا مرلان ل ةليشرلا هل ربك
 | ناين اوحلازولل |نمجرب تلو ئبوسل اوسنوكحُت 7 4 افا وا امدكدراحعرلغ ادر الاىاوهو درأ هراعؤمبأرا اح

 ' ةقيزتييرمرجونضلطباةلايكسسيشاورخا| | اقتل متو ,ىزجوللاو ءاقزيااطيددالاسدع
 علا اتم يلمعد اواني تااولححلا عيئداوججم اوريملا ص وضم | ظ | عفت ءاعشم] لبو 0 نيو ثراث م ثييرحم رولا عم تأ

 | كيفما وازئل ويوم وتلا زمجماو شارو الات تن غقدملاب ١ | منو اداضلو هس ين
 يال ارل نع هنصو دوك اولا و نيرو حلا لاص هدا | ظ

 ' ةدلغ ركب وحر اليل دريد ءرتط ىلا بد راش الو عفو | ا

 ١ اضفرالاو !اضوصح .نلبدالاباداتيساريط انمي رون ! ء انصب يسحسم

 ظ وتلا ريبلاهزم إلا نر ادوار ملبس ا | فيدل الحم ةوني» اهضصلارس جنيد نيم عمتى غيب ]واخ
 معن ل نهد رحازهدوولبلا 5000000- ظ و سه وطومج وبلال طعام . نوال وبول مملا معن زاسداو نينطلاو ٠
 | ىو قمرا زم كلا خي ناو لد ادرس تتم زموملا عاجوالا ض رطل ةريدد بوح للون رجلا وينكم لال رسلا
 نأ يريم غ0 ضورزحلا | | ةهالييوشي تونس هزل اءارسبالابتت
 انتل س نانا اور نشاطات عبل يام ناد زا مام زانت« 0 هديل عباف درت رووا ناس انغبو كيلا درباو | ' اأو يامل نم نعل ةلارمزضفاىروتلا تاكو ريفا ةارو
 كارل يم طماطم بذل" ) لص يوغا رج ادا ضعنا اًقصا : ١

 ام ل ناتو | م مس وع 7 - تيوس ف 2
 هع 00000 ا 0



 دج ا يورو يال 1 ا ا 11 و.

 اقراط 011“ :دءاصخلرس كفل رشطبو ابل ظ
 | سال منعم :لصاب رسوما داوب ايصاشنمملا نول يبو

 ١ اكعشمو ىزهر منش سر أد درء متح > ايسلا قريش وِ هرعومو مال امنه |

 0 3 5 ليها < !هروجا كن ظ

4 
 0 دوو بع دوب نام الس راسل ادا ل

 ا

 ير ميلاد اوصلا] جنو مطل ويدربكا ع ود مدد نافربلا ميشو .

 | 1 الزي الاماامنيعنمو ايي «تاوحدأا

 لانا نيفلزراو أهو احا اا تيجزم ماو قرا اياع

 ىو ادلب حينما مار د « معز سول عار و الزميل

 0 تش قوما وهني لوصول جذر لسن والهد نأ ظ
 0 ل قو اذا يامل ثيتحاتتجل ثددفل

 نيو سو 2 ظ 1 ىط اياد ن >ازورال هيلا نفيا

 ش هذوخ اضاضتعاو أري اسال بلزلاوروريش ىرواطوانييوصاوأ
 بو اذا عورخلا حو داقلابههيببش تاكتشقاذا اهزريو بصتلا

 .اننإلابسا ساروا وابا سااليلقثكاواءحشىوح ام
 ا عطانا تيرم نيف لنا لاه لضان يجيب ا
 دادثقاو بلرلاٌّقرَد بيل تأبى رؤ لقيم عاطت دونا |[:

 م

 بميت 76 ع

 | عج دروتنل ,زخ و وزد يلقيؤبدلسارتع ىذلا
 ان ”داعوعد دزاير رذم رمل او ابوعيم) دسوق

 انني وزال اروسلالمعبذلاملا

 ٠١ ةرعما نق ينملا مورفلاد م انزل صرلاو عصلاو دوللاو | 2
 بشرا زمراوي ام اسحروشتالا
 ١ لوطو:ن واعلى ريل السلا وله نادك اب ووطتحلاىصااضيا
 وهو داصخاعتو ى م ىوجأ دوم ” عاما يدا قاس 1

 ا ١ هازشؤل زم ااّماد نال انس لانآازمهؤدارعئَر
 0 دويلة ولرسم تاذ وتتم قورع نأ ع ربا ثا
 | يرام زر دوملا كا رركلا خوتيل !لوصايرمش ةريسلوأ

 كيه ماهل يلو إلا 1 مارالساكلاذآلما
 كن وووعتمزضا اذ ا]ا نأ ةرايلاةصاخل ركل مسيو دايلإف

 نكاد ضرطز ونا درجدلدايرشا اناقة ١

 | ادع ءايلاع يدر اةئرلاذع بشلو ىربلا نيل رميه لع دلع
 اعريح و لال نب وزيكا | يلاريجطو دوتلروفو بوب ظ

 8 "فنجد يو منو عقر ف ضن عر اضمارعب ] د فورم
 0 ااا ا



 ع 2-لا
 همر يرمجم - من دحسلا 7

 أ ىلماراونملاو نيللو ثرطلاو لويلابؤم ولان ران بطلا لاعإخ |
 ادار هد د ةوتي كطلرداناعردم بيث أداهر رد خطا

 ١ للسفن "رأسا احيرم مسا صاخِط لسانا زمأ
 , تاق راي لاطلا اووسلابو دآ ثياب دلاك تيرطل

 / 23 نان نو بقدر , ىو ناك( ور مهساو لكون ةدارلا#

 ظ | كرار رد لاتكو دلي اوه لالا يكس او بلا

هعمزرب يللا هو وحأ هوى داوس طمراب ابزلاب ريش ناويح :
 ا ةارايرا

 | ليو اهلتياولا ىلار ار اطال ليد هلل يلاتلا ماتين يصد اعلان

 ٍ | ةدداف# زاد اد يبل ارّنب نس يلهلاه]حلا د طرمرب ديلا /

 .ةينزعملا عداذل تنهي د تكمل اضم
 | تاباصإع دوعلر عر طر ورا يشم شن 3 ةوباطااو
 ةالقمناؤ ماجا ش إب غةدوسنموجي قياما

ميل لما يبدل هدوجا را هالك دلو ْ
 , شيل قتلا 

ركرلآوعلصلاذف دلاوهد نزول ثيل
 داعزانزز دوس هلاووع

 / مالا كقيلطلا طوخ لا تمر: حي اذآو سيال ماا ئ

فتسبت م” ءيملاوازصلاؤلبلا ١
 ري ه

 مادا عيب مزه بسال

 مم نر ,رزاكلا دلال اكلك ووو

 2 يي ل .|

 ظ اك نيس وزوملا يأمن لا ا ارودلا نيل أع ا

 ظ | عادواو :راتجلو معيد لهل وعلو معرس باّذل عمو درامل 1 ش1 كيا ١ ا

 تالت لالا دقنحل مرا هكر تطلالبو كوع مدلا |
 7-0 انااا خ > 'هاغ ايجي و |
 ب .ةراماو ما

 يد ان
ْ 

 مم

 كراسدل 5 نيس 1 ع اس حاسا ضد لا 1

 تالت لرد لافبزاتا نيللي جا 1

 .اهبكو بيم دال يكرر نيا لاقدأ امانا
 نيل[ ناكل و اهابرحو ان :نللامرإاطمرتولا

 أملبحو نأروداذز ما راب اشار فالف

 ساره را كوبا. ابابا
 يلو تان دزمم ىنرلا كازكد لارميبطإلع تحاول

 0 مالا عضال مدانملا كي ذوصول ار رمل ىف 3 ٌْ

 ى عني ىزلانا([ملازءرلعر امنمرحاوآك فيد فدان
 نا ليي قلارم ميب دنا رياردتس كلو نمل ١ ظ

 : 0 نازل اره 0 -_ 5س 0 35
 2 يا يع م .

5 
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 مهدعوا| سوسعم ابا ترجو ترجو اواو امسا تيم أمثقيدلا
 ٌيعادروم هل بكمل لل طالب وطاب تنزغن غيعنم
 اياك ينبه دوهتمل زل لبسي دص و ءاود نارتشرش
 | نابجيتودلا بيكون الاورلآ خيرا .يهداشع لا اعأع
 | يافلان راعو/بادوهاك والو تدل او زعل يسطنوكيا
 ' تل .ةءاودل بنجر شيلا كسل هرعاملا رطل الاوز لل ورك
 | والو هلونضمو وتحليلات داليا تاما

 فالكل يوني نوب وأ ىراىلاع ناب كر واهل دون رصنو |

 نكن غمز عديل نيرا هدانا يع لن
 | اهيل نورت دل عراع زجل اىراجاومن وزعت الا فوه تعا
 داو كامزخل دّوطرماواوهدنيكح لص لاوارلا دوما
 لاول اج كتل طوال وا خياوط »ارا ووصل
 | انيطعارا دلل امماذ ىرتس وحرب لاب ]ميسخيلا انذكةرف ةوقيلوا راع عم

 ْ 2 هاد زلوو ذوعبلا مرس د هلوا يشعر اجلا عم ممأأ ميا مضصدل و
 | اتيلطمألا«دؤه عسا بايا ص دولا نولوا ناسا ن هرم عمشلا

 ادناه رازغرل امك موسم 3 املا باذن

 | اكتر ةمرايلؤاور ور دلوني رموش ضيا هابللا
 هدام ودا لي دولا هيلز ديو ل ارب طين
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 ْ نّلوااههطشتو رارثل)صيص نري لعل املي غلاء ردك نع ظ ظ

 | انديحوو ندعم دكا اها هزعماو ددجالم قالت كر كيرلا
 انااا ل ردا بطلت عدتاو انهن يق عصا نك
 ضمة زكي :وف زنا: صتاووواليلخيعضيا. اضراب
 مكب لامي ا واسلام ]خزاكرنريلامركسميزاأذازتا
 ْ ىو رمل دز كرصا كد نام كم هاو هابرحوو |بيكرلا

 يضلل فؤل اولا نك ا كم املأ ةدفلاعرتين
 لينكد ميعبجملا حاف يكس نوكيا وعزل نول
 ليلك دامني ارضي وعتظم نوكيو امو اقياح اهلج

 "و دروعل بكرت, لالع كيرلا ىو نار ودلإؤ عدد
 'ءايب الي زلال مدزم ققيدا كا: رب
 ينفنبلاعمدرولا

 .عواةروص] وصحيت وددلا يمحو نوكما
 قورانلا نازل اك (راوغ عفرل ةرعم نوكحدزحملافلجوا
 لادم ةرثلار اتم يشن ]محاطا درك ةيودا تيكر ا
 تفانناوزج وازع مال د مزيل نك لن رتل رازتمال اه
 نكت سرارتزمازع يود )واهم مرمر 15 "ع هلأ |

 يل دلاوه تادرغملارعم نامايرو تئلاَشَل
 ملا . ١ 7

 0 اال هن 3277 دمتم عا ع #
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 ظ | تاي رمل تسلا زصداراقلاد ارم هيو |
 |(. دلب ياكل تزد وز صدأ ناو لطبانان كسا تلاثنا لع |
 ' كرباا تنتادالم هااورح: ا ركرتلا ليا: لطب لرماوا لد |

 اان تكورياو نف ع مماف و ةارعد زيشسلاةادارقد
 تاووعاذاز العا[ ذ نيولاذهللانغب نإؤينتم ضولاؤعل |
 اخرا عناب حوت عااد داطإ هامان
 هنري ! انه عميل ورا وملاك داطووسلا |
 / اد يول الع افطواملاد الالات تناك اك ظن ناعما ظ
 . وَلا اهلا مزاد تدوس عود ح اهنا
 حجوا دار دردمارت يزل زاب كال
 مميت وم درو انرباهللتءا تن سلوا
 | نادال كو و مجأول د لعوم نر از ممغم او ضع

 فاق بد دود دانا سناك لاورلا ٠
 طابا ةلايرضا تاكا قيقوارأنا ا جار اثرعأ ليز

 لنسلس لازم منبرا نامعباعل يكل لوتاملا تمت هلا
 "تتم: 6 86 نيرتازعزلت نم

 ,ىميلحةر انااا دانه نمل واهلا بذا اضلكي دلو ضان ليلحا 1

 0 تا اذا : لا

 ادتو طي نالستمدادأو 7277 رت
 : أ رلاخ مو نانا ترص تزيرول ودا ص فيو أر عث دارن ناو ' 1

 ' ةكوير تدير ياو كلاممضمةددلرئارددبلا ْ

 | اللاومد هوم تورااواو# طعم تاركا دج 00

 | 1ةياتاووطلرم :ددايلاوو زاللزجا د هدروا لم

 | ”مدوغيرو مالا درعل يسارع ايلارزخو يلوذ زير هسا 9

 | ثلا امر 0

 انا زرابي اينازياو رنات اني عمها زير لانا الا جس
 0 دوله ربزدلاونيحملارم ْن ليلا دورورملاورإ 1ررسرارتنام 9

 نورا رول الام امريكا قنصل اولا ةؤ ىلع تلأوف |
 راو هغمسا دلك نانو بكرلا هيلا كد ططيااسدا قر ناسا ١
 مهن ماو تولت انوا تم وديار كن 5
 ظ ديه انر والاب 1| لوا انس لك[ ض طر دو ركل ل ز كؤزم هرم |

 ظ ا اتا نائبا ودل برد ماحد

 ا 9 211 نرد هنأ تاكزكن وك |

 رف( راف تساوداهتر دانا د هع نوم ةداضتم 0 ١
 طيات ضال ناؤباتد كزسدددانانيتاطواتل 900
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 سل ن طرد نا نريد دول الس ددحا كوكبنا ترة ضميعنرا ا نا ٍ

 | لنإم رارش عتود لاطراجإوو م هاككسلا) لاء هدد بعل رع ا :

 | ريدا لاديل ذمة درايلا لرهارأح 2 ظ

 8 علم فجل د رالحاهزوو ٌةراحازجا :ليدب الا ذرانط و هدانا

 / هلو (كززق دلاوهو نزح مئيم طعس اذانازجا تح هراجلؤو نايم

 ظ ٍ | ةلماسر ور ابق شر 3/09 كس سوال تساا

 ا ةياقفمنراظاوم لذ الفسق شا نضام

 ظ 3 ةرثاحادليك ريو لا ع ذلشلا تعدوا اذ ةرارب حناوي

 دراما لارا م ةرار خطر جنم ضد وجدد بلا انوكينورع ١

 , تافيصاناو] يفماوو اهئريأو داضْسِذاَيكو واتساب

 .:هامكمايضرلاذ ف لرّسلارجو هل رتتاد»نيروكرلاي «اودلا

 . حبا خو رزيكاتفاومراتيافربد نكمل اذع لزم هدينحل
 نا وهلا اراعيلل وكي اره حيدر لونك ظ

 اننا دايلي راورشات نانلزءاؤبازر تيكرو هدحارلاوع ١

 مالا هلاضدرل انشا سكر اؤسددابعو ةراصازعا لير اهل قناع وجد

 ايا عيت طا اتساع
 الام هطول يلا نضال تهت ذزعد يوي داب

 ويسرنا ١

 عع ممل 27 تك دس ل17 هلا "هت 2 1 «نرزم رو يات: طور دف ل

 ١ لوملإو وراعوودداماوتزل ددانلاوت ورا ورعو ةداحاع م ظ

 ' اننداوريسوهوزاوإب ضي و زق هلانطتسااان درانزتوراعتح

 1 هتسه4 هائل باللجان و داذاؤلبلاو وتل
 ظ تدشن اومدحخياوهإ داو تبرر هت كل نوكيى حالا طباشلا

 21ج ا نوكيورجاوزمن ني اوهرقمالا تلي تانلارص

 هني ران سوبا وطال هؤعد ةراربل»

 | اهو ابن الاذان دكت هابطد:زيحاس لدا ظ
 د جداد ادلب ىلوول تسطذ راب وزوار فرب راح أود تيكرارأو 1

 ظ هدرا غرار تدايلا زادت كوول! طر الالم ةداعازا

 0 بالكل ذل ةراهتز جراسا الخ بطد و ٍ

 ظ 21 نقصه ددرع او تود ةدعإ اهانيصاذاو ظ

 كلض - تمض اور تبول أو ةرارسل ورش انل او فصنو صدرأ انش 1

 ثارحل لو ل اذا اديب وكيس ددرع إو زأ <عارّسماودازه

 زا هار واخ اان قرواسم دود دارا رمم تناكا ذا اذه بويبلاو

 اوبس مم اهلل ملتح هيدصسوا ظ

 امص ندارطسو]ايواسن نااار

 06انلاوا عوني جددازتم لوسين دسار

راسناوانإادلا نعني هيي ش
 3 دد ه



 5 يب ايي
 مم اع مسح - معا

1 ١ 
 ليسو درزن دول ذي ار دامنولس لاذ
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 عع راكان زيرلا ةدوكوللاطباوضل عكر ظ
 رس دس دروم اود بلل زمزم ظع لو لاو
| 

 و عميس 0

 سا نة رعوول اول ريناد اام
 3 رالغورجاوو رد ازع كاوهو ]و ]رخو ةلحاو مسه ددوخ

0 0 
 |نآكو اسكر اعل :+ل قابلا ناكداودنلا ترام كرت

 5 7-5 هزشرأب دينارا تل
 راهن 0 0

 ا اا يي ا

 | تنمو 0 ا
 داي 0 1 يجيب بك بكر ولقد
 | كو الو ده ديوت دانا

 قاد نصل مازاد اسهال يقرع ةريش |
 ! عال زاك قبلا :ناكذاامد دو مدماوا بلا أيواسماسا ْ

 ' كللورلا فرمان جات 0 باعبلالع هاوار

 | نقلوا يفراد وطالب وردادديلا نا ةتاء تون
 ' تادال روم نينا بخيناكولضصاطع هناا راعئركسلا ١
 رانا تكمل عزاب :داظت بز نازل بايخ

 ددرولاضانريك تاجا :ناطنيجاخلز ا
 : تمرر ةىرل اراحل ل ويسار ازاو مناع ا

 مركب ةراورنساو ركل رجا وب زلة” د اعز شين
 يف لةودواة دانس ع .انكاق تفعاذاخ | داع

 ننس تينماهكمائان نك اهي
 ْ ةوانماضم

 : داأسئيوو :رعملاعليلعا اضم رموا ااه دازناو تغفل و اقول | ْ

 لاف و دادوجو | ا .. د[ معلوم جددا دسوق يقول

 اولا رك ترس اما _يهسواط# سطل لاروا ندكضا دا 0

 تزال رو وتعمد كلا زم رشا

 ةيغفص اذاورلا نون ازعا اهوا :ةاسيلأ ارضا ٍ

 اهيا ليتعلم يو ولابجو



 ا اواي زل او هرينطو لول ربلاو بالا
 ْ ا

 ' ا بيلا ١ عا 0 ,اورل انبي
 لعادل

 ظ ع 50-7 2-0
 ١ للاهع ومات لو ا عمديود :دايكنأ

 ا ١ ندا مالا ازيا يحسم كمارعإرنينلا
 | كابس رويدازما ىدزوداهوصاو ءانملا لول

 | 84 ادور در ورا منرزيكملإكر لت وع وعلما | 1
 يا كورت ةراحل ممر أءاو هددايلا ارورل انف ةداحل

 انطرزور يزيل بلدة تاتو ا

 0 و نداملر و2 او نيراركل رربوزصا "مو |

 2 عفنوأمهمصلارازعم
 ظ تس 2 1 اههمرتتملا ْ
 اندر هأو هداحلا جمل ْ

 ل ل دا

 ةمةرْسو تهل ثناذل ذي ديمو عدد الامام لَم 1

 للمزادات اكتبوا لاو

 | دلال داسو وصد نضال 0
 را فرم داكسلايلا تايد

 طراد فلو د ودل حاشي زي غلا كيلر لاا عم ظ

 1 قا زا بام اهل ناب بكوب نر
 أ اولا محامل ارو تاو رك لدي اذان اث عاض أهي

 | كارما ير لا ظفاو تدلطط نازل رم هارت

 3 يسع لاو ليليا وراك لإ

 هي نادل واتح نيام سانتا ١
١ 



 أ ناور راى وازدل ىو انملانلا طاش نطل ادا ذاءا ضرع |
 هلامتساز اذا بكرا تن ٍتو هتزهتساازاناضدلا عازتارلا
 نيل فلما متو د ايزو ثيل رتب نمسا نال ىو ازد نغم ه١

  لملا]مخر بلس دانا حدس )| يس ضل هر

 ثلث هر و ]اكوا حض مارت يخدش ط دوج د لآن عم |

 لاي نار :ككىنيل اها زك ورم انيلاد تطورت اانا

 سرة ورا مر يف اكسل وبر هان اه
 ١ داعر اريل 3 ركاب باش بانا بو ودد/ ودل ذرى لا

 اعرب هربرت اوراس د مهندايس عيبا ناك

 7 الع ضعلاو زر اليو صل اذع جيو ةيلاهسال
 نيل دايرممدازرلمو ميل ايتو ريمارلطص | شخ دل تاكا :انالاحم

 يللا و اهي وسو لس اوكا نايل اا
 انس دولارات يَ :لذخاذا

 ا ا دج نر

 أ تارت دعم 1و بعل أع 0 م مل كرت

 كاع زوون نية »المدي ظ

 قي ارعو سوس قرعو نوي ةزلرز ارنا 1 ا ةقلا غرق كس تفاح الييطبر ليما

 : ار نانا لوزا تب وعسل

 م بة ار ذل رماد مك تتردد راحو ووري عع رب 55ا

 م لسد تاوبز يويرعدفوو ارد ا( نينو
 هنو وسي قلد (ماوزضانلا: اضعان_رطكاا

 دما لا هدر مم نيالا عيبا ازعل لهو نمر لا

 2 مورس بي ايو اسمن ا

 ا ب "لدا زحا لكم ى رايح وطتحر: ربو يشرع أر درع

 يف هوعاطمدأ اذ دا اناواوو سو دوجوطسا رف ل در ايد وفي طل صن

 فلز ريصحلاو رع ابرإ | صام هلا[ ئصوتتحو ]ركل اذاوم ا

 0 زمر بانر مول ل دزئل ادع قضت امر
مد دمونر اهنقعن تهد نط زوو للطرح شع سجرجاو
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 داو انا 26[ نقال اسما سال امد سارتر 0 ا
 اسانلدت نتانيا مداؤاطىريللطساو اماءارس ب منا| ا | اذه تعويطلا الاذان ار بحورت

 اورتمو ءلصس ايه اهلا وكيت ايلاح داس اء احلا عسا امتينو 1
 و رعي كلاعب لرب لزيلا تبويبالو ريق انز ىف دع

 م ) 22 اك امس ةدواممعرتطملاو علا ن بولا 8 11

 هدداساههيتاخوطللرمداعملا ضْفامل يال ةيملابخخ ظ 3 0: 10 توجت 1 عل نصل 3

 | ع ةدومحلا تريلات لوعلر ال الس عيفنادرسو ةودلبس ماوس ظ ضاره جونو زب اعد ]سا داينعم

 |. عطرا امور مصملاو هزيطلا ضنلا نص وهل ظ .دال انجيلا انع لب ةوصلو حرار رسايل نالوا كل ولا ردم

 ار ركل موتنا املا وتلا رطقضأاو وفلا حامل 2ىريشرادلل رب تتكتسوا نير اهرد نرسم زيدا فدلسو
 ْ نسال دعو ارد تضوؤيلا موز فصا طلع نرش ناسي ا نيا ينو تاؤارعدطلا تاو رس يام ظ

 قالوا اسلم اب ظ اممم انايلقلان دل ندا درا ماما ا مزال تنانويلملا ئ
 فادهرد ممميبسر اينما فروع تتح مفي اردني وع . 2 0 نسن اكاماضوصحواملإب | هما ضم طل شو جاؤس افيو دالادع
 .اهاتركداداز'د دا عوطيابزب ةداعد عع جا ١ ١ ” نوبل تينا زينت زو نوقف الاداة ل

 كامرا رب زر د ليم وكن غلو ناك ضن ] ظ دابطقم دن اناا ةزاعز بكبار را ظ

 ايل رمزا داى .صارع - للا طوعا لا رس جوطلازه ش ا 1 7 .انشلاو رز ولكي مضر داوملا جاوارسو تاجير ١

 أذ اضاع انا رعاما غفار ديس اش جارد ويسر زو 0 ل اللاقوفي ابرق نموا منكرا رب: الاؤتودالا |

 4 نزين اذرع ٍنرتع انيس ادرج ةطاكباع ا ا دست لي ديو نجلا هيج امين افارشاز نب ظ
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 دلير رو مار د رونرارجا دلك مْننَمْضانرعأ هدو مدارس ادا

 قام ؟در وراد[ وا اربز نا ناهردرضا د اكروم ارريو

 ديس دصصل

 انين لد ل

 ا

 'عورس 0 ظ
 رجم كش

 تلال ياللا ادع لن طن يعد نور
 هير ذارورمم عايد شمل ار هرويسنولو ؟نوّقيض المول م

 ندد وعيو نوتيلا ار سا جياوسدازقيطسكب

 مو مم 2 5 حل

 ٠ مياس اطوظ نوكيا ايمي دلأ لاو جل تاغوطملا
 0 ملال اه |زصنو ايل مقيل كلت ذ و رموتصى ا

 | محرج تل اًقرعو كرولا جول برو يتلا يالا
 أ دتاسل يتسم اهيل ام م

 0 تر تلال مرتب ورأس اني
 ] | دهتنن دونما لانا نوح حل يقرا نير 21 و

 |يشفوا ىزحا اقرووازس يطع وواركت نيرو لات كلو قد

 ظ فرو مسد ردو زب مانسو فم تسد كابو واوا

 زري سس اروعع] بع مرد عيرصاهزكزم ةدوثتو

 : ل صغود مد سألك ٠ دومستو اقروو تموت "اال ص عرعا

 لتح يك اا 4
 8 1 سول لل نيكو نام و .وس] يخوت

 ابان د:لاؤنستوك اضوطمل العوم كورال ل
 كير طاسيلي انزل

 ف أوت تايسون ضيم :ا زكا تسرمو يل ورواد آ

 اكلبلا د قلزيلاو نير مولاي دلني انحاز راش
 ع ندوب رول زهر نت
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 ١ أ دموع 5 نونروطسأ# يلع ورا كولد لللا اوّمطْللا

 اباوع ريرلاو هيوعلا|

 | امو قروبلاو دوبل نمو و مادا دوم شدد عيد

 ةاطد نوستوللا تدم ىرعا جو ميرال او
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 بمصاونييزسل او كسر ار دود فش لبا

 دود هلا ديلا امدراغلا اهيل كلم
 و 2 ما برعم وأ كيرلا ديج تي

 ام نوما هع ورز امك

 9 مع 7 ام |لاش عد دبهرلاو رد لاس نصل

 ظ هي ب6 هلاثرياهر وسع حرمان ظ

 ا و ' حر تم م صرمرد دىلإلانسترملا /
 ىلا امو لا ادور

 نط رارنا.راسع كباب ريل ار دهيضجداس اكرم
 اهسضن ماسبنو ايريس هل هاو دو مد

 وشر دانها مان لادا لسا طمو بد ببوعصرع وواوفسا

 نما هو سما روصو 0 اوديورمد عضم مهو

 تالا ةثرسا ولك عزم دوعو تكتم اناهسددماوزكا

 مرد فصنان ردم نسا عيضغ دا اتسع | ظ
 د و دش بم تح ياسو



 - ويس ج سع م هج 1 ج6

 |:ةساوربم عزم“ ترص زب امس
 ١ | نيس ناطور وضتسر وو اكو انو نحاو لك سسايطرد و ناههرد

 يقام وجاه يجدد نول يعم انقللعنيتم
 ظ دما د قدم هطكر ديم و بور طول ول لطعلاو |
 | مار هتنجازكما» . هلل ام دحاو )كك مرحاو ضم الباشيماند ٍ

 و ةتتس لش عاد ةع اوك :رهانام
 يو ةعر | ين أسان | هدد جوددمأب دوما نضا

 0 هس 0-5 هدرا داندنماند سرها دز ماس

8 

 ظ | سيلا ىتس ل | دسعم حرفم ةقممزماجوا حليم باد امس هن

 ةرردع ن )فر ةودر ادصل هكمرم يومك د ايل أد نع ؛ لشعار ؤ

 اخ هنو لس مدد وهز اعد
 ْ ا سو |ضاي “13 ١ ةحدرإ و اح محلجرتيأو ينك ادد

 ال حمس قصوركسا ثا باز دعيفلا و م نا
 اكل مدان. بانل نوتعم تلا# ناعم ) فل ا بيكرت نم
 ظ اهوا متسا يس ماا
 بدات دباس هييكفم ىلقلا فهسو ظ

 ابجترقد خشن هز اطلاو دبتكو هةدعملاو غاميل |اامؤ كاهن ل .

 كي تريل انو ةنمزملا تايجلولصائللا حجو |

 - [كقييفا ا اي عب غو نادم

 ب
 0 مس قيمعلا نمو مدد بيع ةطويذو بلو 3

0 
٠ 

 ظ
 إى ونار قالب ةيرعرلا تهم هدو نين ْ

 ورضا عيبا بيدي ْ

 | خي ؤمز او نجي رحاو كنز وعذ ماو هنزل 1 ليلو 1

 1 رولا نانو كاتم خور ودنرز وظف لعدد |

 ا ا ايس |ويصرادو راسو جو هاماح ور طعل قل ثسسو زجش او
 | ويلا الظمو عيشس |طكتسدزس عيددسا هلك م نوكو ردي ةذدم

 ْ | نيزيس الفظ تراقب و دلتكو صو شرك ردو ىدوما ]جلو |

 | سلكه يل تلمو مربط ويد نجلها ماظع و نيجرتد سدح هلك
 واو يي دسم ةيىكوملاراب احالا ٠

 لس ٠ تك طالع ءرايولا بخ 2 معا جا

 اعملو دكا ناي انوفسو عيطل 00 ١

 تمكن |نيضكلا بلاملصا اذا اهوصحم يدع

 |هفزطملاد ذ يوما | تايمللو فرديا ل ورتتبسيلل نم عنيطم بانه باش
 |ةةطددارصإمق طع ميس ادهش نوت

 7-7262 سن77 روكا يرسل بع + ويوم

 ه "ايكر



 2و ومس 7< 177 ال111 عوج 15ج دو س17. “ه1 تنل 72 و

 |[ سو يتلا دبا ساوقم أ ٠ ظ
 دي + ..ةددالاعمؤطي و هدف لجو دندارازمر لّجاش ١

 "وو اص _ولبالاوهو دزرطناركش أ وا تاتلاوهو ضال ركسنا نمنيلطب ظ

 ياما يفيد نما ياش ظ
 /أ عل نحاول شلاووادن يت )وكم |

 ١ بولارإدا5 وهن اىدانرلا بش اوم انه مالا لتتم

 : ور واروع 3 رجل اوهاثلاو |

 /ؤتكااءامنةيارعؤدايمبزخوم ت6 ىتاذت ْ

 | فما دامو سر ازالاءاميزمو نضماولل د امراء اهنربو نالطيزورطلا

 اهتز خوف نايا سا هلك عاب ايىسملا ١
 توتا اوسع اها تلي هال هرططاركمانيقلمد
  ىهاللت م اشمزكاو ضبقلاو راشحإلا ةيوقنوهو ةوقتوحو ةحئلاونوفانمزثك

 عفتك انت لربك الأ باث كلذ طلعات نيلئادددا عنق ١
 | تيكر انلرَكلآَو ملعطإةومدو هنفن ةقرح و ىوملا|لاهسآلاو ناك

 . ظفر اثم ار ايعا نمنم اود ومال تشم 7
 70الدنملا ريتا هسا واكرم ظساوعا ل سلتانم هاش

 مو درطاركن نم ناللط نوابوؤسونطيو.قابلا خيو | ْ

 هال ءامو ددإ,ءانزقاثمةعالواؤوشعزم ثمزرشا ارم |

 5 ١ | ” كنإو تقولاد لال جساس لطهي بيضولوايددرإلا
 مدس -

 ا ١

2 

 تب

 0 نيدو

 | اولا داك دساناو بكر ماب دوس أ

 ل دئجولعسالان منهو هني املا ية
 | يزهو دي 59 |رلارنسم ىناسازا ئملا ناسواناوافلا صنم ١

 : [ جوع دج اتبدياس ماردتنج داهزكروظلا

 | مشع ناشوايسيي ميس لل طز دف مهعس راو جنم
 أ ءابز طل كما نملاطيا م عوعسوري ها مطب موششت ريو |لصا ظ

 ايها دعم رشا طزعم املي ملال تيرس
 تالضؤلا دما ددسلا عمل | هظيلعلا داولاوقسملا ل ىصالا تان أ

 2 نار )ص عيوب هي و هياء وس زم ضان جاردرساكأ

 اند ارلزرزب ماوريكك لصا م يؤم هسا وزككرم ءإد داسضا هننشرككاو

 قثمدنز ددع بنيت م نكت شدحا ءزكرص اب هضاربو شضركإر بد
 مويبوزس نمل اط ا اا ا

 ارت داس ونور اس اول هس دان ."٠ ماهل سسكيحل ماه نم عشنا باش

 قشعرإ د سو نحلل عضو هيدا طوعسنموفنم ئرتنم لا

 6 وكعطعم يلوي لامر طور اطر نكن قل حوزتمل عل اطما رس
 2 صركو رجا در روو سال هيوم اصرنماا سات

 نم دبس درا نعنسوالا ةسشح ارد هيي طم مدحاولكورم

 بابان - ناكدنزجو تسارع دالاق سل نإفغز سه

 م2182 ماير ليف او | اذ



كلاش يكرم ةننالاب لليتيم إم 1
 | قت ءانرل 

 | كاما غلو خل م رئامجورل ناتنضالانسنهو هللؤ ديرك

 3 ذو هرعا ذم ا 0

 ”ق/انالا ال طراد ا ننيو]ل نبال ددولا بؤر
 | معللم مر يوسي «وصسم

 ظ أ رد يعراوتمم يريزناو ددايلا امل عم
 0 ملا, أملا هع عيا

 58 هديا مودي
 / سب 4 0 جك بهرام ه- بس ثم

 قبلا
 ا

 ذيل قو راقي وسر د بزيعد عيدا 2

 307 1 موعلو "هش هلأ نيش

 لات اعل ءلسجلاو وال ماي شامان
 نارا يا ترواو للوزن انقل

 سمانا لارا لجو نايتملاوىورفضل اولا انت من

 | مانا امية بصو لك: يار ]طمالامرارسم ران وشو 1

 | سراؤوتشلاز هيي

 كيلي يلف ثيل راتم نسوا عرالل قر ووليلترازعما

 ظ مناف زطيرت جيلا اصيور وسلا فتكبو 62 ءاقاغيبأ

 0 « مثلو ةر علل نسل را ضوضحو كلوا يريد ذادوهأمأ

 | ادودرما رم اطوال اولي سلاووكمصملم اوعلارسصرل'تاضنو أ

 ظ 3 هرادل تالئلاس عدم ! مشاعل تربل تر

 تا طب كليا ذن يبات سل كي هي
 حسيب اءا نيوز ربا مخ ريدا درع ني ريايلاو تطل ني

 ارجو كلل أذا جيبوح الر ريوم وتل يلد تف .اناق عنو

 املا رمان شع نميدداب مهتم ]طوي ركل ا مطعؤل و
 ىلع و درايلار امل ةرعو ناتسسلاو باولو بلا ونلاءاي رمد ١

 1 اعبر وونتالو :لايزش لاه

 نيضركاوذلبر اراارزن نحو اهنلتو درصلاو اولامبجلة دوبرلاو

 | عقةتثدادرع نومي اروتيسوباي امن أرد سلاحا
 دمج يع ال اا ا

. 
. - 

/ 
١ 

 ث
03 9 
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 انقستوفا/رس

 |0003 ال تا يخجل ااا ا ل ا 3

 اا ادور د ضرار منيا

 | الوشم اوك ماانبس باذع مقيسناندايسب مل وطاو كم
١ 

 ضيا نتيطقوم ومو ون د موب ثم نعم مة صولا ٠
 ميغنلا رولا ]ويزيد ةداحلمو دول

 مورس ,مصلا (صأ احلا تحترف م ياهت بلاء دنا بل زج

 انكصاءازجيفؤلسلل ى دامضلازوإم لاو ةداحل تاي معو قيقرلا

 0 حس ومما دارعأس ان

 2 مي بلوطب ردا وضرب ) همني عر حؤ ب أههرد ل نيرا

ب نا يزن عتيد ركارزطس هدي ينو
 

 | لرصل ا ادد رع زمر تم يرسل نعول و تضن و

 ما درةربوسط بك ةدعلا لاباس
 لرنسلاز طول قام

 وردم دسم

وح« املاطرافش نرش! مزلب د هلنيلو
 تاصنو قيملو)طر ىلا جرب 

 | كدا ذلتو قرت قرم ءامزمزت فضول نايا امزينس سببا |

 | ىلا 1 دادي ادد ويسؤاءوم

!1 
: 

 أ ا0تجلإلنارورني نازل

 أسهو مرت دل اح نول تارك نايراو ىلا تزل هاذا ماقلاو

 5 هلاوس هلأ يحوّىسلاو ناوعرلاو الامس تنسو أهو دان 1

 5 متحد هكا عرطيو عيصدو قرت مالو وأ رب كريد

 ا-سياااو ا,نازازه هنزل رولا ةيلإل رندا و زها

 | احارازم ذنينعؤ نزيكلل و زول ويقبل بانك راسا
 | ول امل اكماوثتا هدطرءايشإو# تاتوغلا صد اهيل

 | ةلي رددت ديمو ةيسطدت سو ددتر

 موسم تدل اهلاوداّسصَملا اح اهرومع

 يرام درَسلا نيل منسيه ىاقلتس دنع اسوس

 21 اربع )متسلو هدراراهفوشسلللاراو وطرز ماصيأم
 5 .نكيافطم نا اهرنءان اقر كاهن ريل ةداحلا

 3 كاري اونو لموت ساندي بالي هد |
 يامل تاوطرلا ع1 ضبال هدب راما روم رشكلو نيد ايو

 ول كيبل أسر هاو أىورل اكاد لمواطن وا .نطلا

 نيا ناكل ناوعرلاو ]م لملاوّمصلإو رت : رسولا أملا ْ

 0ك رتسماهبوؤنيالاوووسعلاو بينزلاو نيلاولاوزصتلاو
 لاعيراب قومانم ءاّيحالا سجلت ناتبسلاو اميوسلأ

 ع! نيران وا مارد ةرشعولهل ذولا راف ةرالهربأيلا

 الطاء لكرم شنو كو عمنا مد تضر اهلك مر نطيل

5 
 اهسصلو ,ابطلا مل مدرب وي :قيبلشمب مر 59 موعاورصسب داركسلا | أ

 [قسرل ثلا تش ىديمس زاك 1 درحا وكرم نيوعحسملا

 , + دكهم ماما االول ه ادن الاب بع

 ” !هيوسرستب غلا وتو نيرورلل سد ةواذضلا لل

 ع
 ا

 بيل اما ع ربحت



 هبيسسيببسيسبببس“بسسب سسوس م دل جت

 نيل 5706 6-1 حيض ذل اخماد 5

 . قمل ول زهدشرد ةرتعد تلؤصللا عرمان[ للعلا
 دو ميطلانيلب بيلا تاذد لا تاز فريش ال | ظ
 داعب "اميل تلد عممنييسين يش رانك وم لحو ريهام او اولا ْ

 تب اييد مام ضرما مولا هضد اركز جو وؤيمي ١
 0 'دليلا تاور زيبا كت منع نورا ضن قايم

 0 عمي | حطم قمل مص ضل م رسما نوألانغد | انكبترما
 | زياد سوسلايدو انشوازيكد لع عمه هر: ةوتخ
 | ول العا ينس تلاءان ميس رنعدم ه6
 | رف سبا وسو ابر جطو جان جنس اوك 2
 ظ قط كاش زول ندا ]مدا ةواذنأ 1
 هالزمن وتسي طا

 .ما بنج اول م حاول ربل وابدذدأ نويضاوو
 1 كيزطي نينار صيبا غانا طلب وعل ةوغرلا |
 ما كاما كتبا مخ

 1 أذ دوععم دلع وح نجي ناهد كلما سوا نود ممم وربك

 5 وم ورا ديسزا 1و
 ان و

 1 نبثءرمأو !تكمزناختو.اند وفر سورا مودا :
 علا ميبلمرب ميل لحأو ”راملاوراسحلو ءضلاسحلا

 دايو تجزم نم ماسلا سات لوط وازع وأ

 لكن يعن ددولحول »نيك تاموردصلاخددلامسل

 1 يرسل الادب دردد|زحاو

 و سكش حبو هرماوالكتما اداوعدوريثمأ طنط درحاو
 ويح لاو ارصلإ ]مل سدا ”يا نيل ام
 ولام رم]ح 5000 / ْ

 0 2+ ريمان وادم ليمددداعد»
 قانونها انضر وجتم ئاثهشم
 لاوس امل نزهراملاىدرلاو دوم حلااعوقالتو عجاسلاا
 ١ لوا تلا دشيطم تعدت نايت عوف اا
 ”.|وةمامشينلا ال تليتِس, داس ءءاجطإمدلا
 اة يوه هلا وطن وكن إ نيف ةنضحي الماماو طسوتماما |
 ايكو هينا هيي معن ودل قامرعدمشملا
 دلك ديب عقل نويل يلا وتنلا ةيئاتبا

 مآ وتلا نينو اجايمرا يتلا طا اا ١



 ١ 0 انعدم ل ايلارهد هاياؤينب هز انآنيتلم 2 نما دونا نجع دل تنم لان نكن نق
 0 دقوا انو رع 3 فكم دان م دلع رعايا ل ناسل ىملافسي ا 0

 0 تلد ا امل اكعزهتضركذلا ير
 1 طال مارعارويستبإ نك |

 ظ يي 2ص دمومارو

 ظ خوضرما نفود هربنا مميت
 ظ هس لور فصار زعزحواو ويعلن لطرق يئوح أمإ اطرامتسو

 ماو ساره دار د ةشعوانعتزرب باهل ز ماهر د دم

 ارا + تيار ةيعزه)س عر زشلو قدو نأ دو ءاكبا
 ا ةديحايفم) هل ب

 مصخانرو مدار تضرب ومد (”ناكنا و 000 ١ 35 وس ناكر لح .ظيلدلاا يرهطلا حدو :- وعلي مح

 بط ِلاَووسورردلا» ازخوبرامدلا جوت رم عفش اجي هس هادعا شعت عر ةرعلع ٍش 2-2020
 الزتو ضار سميع اوامهر اذه مزع ناك :

 ل لَسل دوو بيركلاق دد 0 نول

 كأول ئياغر درسا اكتم نير لا مدوأيأناو و اربع عمصو قرح : لكم نمو واهو نكس يطل 3 1 لكم تيذل ا دو وٌولسلاو

 0 وج ديس . لقي مرام يرد رنعإل رب بل عارد هثلصاو

 0 >ضصلوى يوحى رو ريشدد د ل غدد عم دلي طا نم

 * ولباس هو ٍتتهل هنغيسو داي عاددةرثع زسدي ٌْ :

 زامل راكد د هرب بكؤ روح نقتل ظ شو كنا دو رعاكسد د وأ, قدح

 1 اناتيزلاطد ويل يزد زوره دووتلا نولارهد اهوعيو مز و
 5 د! ارانينتطد جا ضبز مادد ةشعرصادزلا|

1 7 



دي ١ 1 | 0سم عيكس علو درا زيزسانلاو م اديها ججقرم عسر ها: ام "ناش
 هد س

 00 رن لاحول ( :ءالان اورو طتنب بابو ةيلاح ( 3 | مثمر لابزو ووش وزمركر ديور ضي]تاتشو ناؤيوس 2س

 تمار انلج رتل ياابحن وعدم دس كرمت ورنطلو 00١ ١ 2 تدم عيب وتدمر توارث
 يحل دونم غنام عادت عمي رسوم ذل | | ادن قنا هزني و متم

 تمضي ضابط عزو مار هير ددو هوما سدف دما تا نزعل اسيل جمر ما ايشر 1
 ا دارترأ اذ :ةطضينإ و ذر وابل ل 'وذسان أو رج (لوضاو بخ

 الو يس] لح نيت مادو هتّسورو عطلان يابو هداك مم 7 ع

 - جينا ول يس 1 1 ا نيش ل ظ

 او رابط راي داعلا وني للو رو اي زددابوط رد ظ ١ ا 1 باش يو رحاو ما شكو قرع يع

 ْ ان ايمراوعد ارو هأط اردو 3 لك

 انالكازو ساو هاخإصت ]لحما قدرو راجل ادم
 قسرا 3-ب م 0. ع 1

 ابوح ةيضرنر ناو سابرلاوا مصر يوي ( تاقنملا نهانا نياعماكامزد|خالاوضاونلا كرب
 لحوار !اضتيرشاوىفاناكاغردرما و ل6 نيدازيالان ا نزاك,زالت تيسود بكل لَم 08

 ا بس | اتهم خدش تدلل ام ترو ها ظ "هب النسر ايرادات ةاطاطت لا ظ
 دس ,تضرلو وبلا ت ايل رب داهم تايوطرل وام" ةرمللع | و ان 1 ماقلآ نيج نيب تيرس نان لاتتمشا

 تاكا زمر ارو عما إروننوسلطماةبيالإ نيس اهرد للا اولا 2 ني ظ

 تك ابن ماندو تلي وع سوملا يسب
 | فلل ا ه0 ليسا "ب اهازلش

 وز وزئيس خازم حس وسملا 0 يل ا

 ديك لاو 0 لا

 دايمن“ هلارمز فداه تست هربا يد ىراصاما] جلود نعوزلل ظ



 نع رد عبس دو غدرا لك[ نجلظوادد 0 نردد نيا وم

 | اهم عامة سيو نيهبدرماةزكرسنردلماءزيس

 +٠ موه سدرمارج فول اسلم ىف أ 4
 لي ورأي خرج ,اوسازعا تعمر ولو: ىرككارربو نور اساو'ريسس

 0 ادة ضامزلبينايس دك ندا

 ظ مص مب لأ !ةقمل اه ضل النو وو مصلا
 ا نوماو هلم علا 1 3 2 جدصمل. ع 4 رد نايس 6

 ل١ انجين وسلا عانعنل صارو ٠ الحأو ةيرس نكرر لك ناك ادد هجري اند هشلن منصر |

 ب لادم دهلافتناكك ساق لانمي ا رام انك ّق نلارهد ديلللنم تن لامس مناكأدام

 2 داك هدعلا جون انيك ريق 5 د زار ادبي هدد نونا ثدادلا ةراسعمؤعسموزنس |

 اززيزحو ثاتملاب د ةزماو اوم رو وار نا#درحا ١

 دودو درو نيمو هددت ههنا ظ 0 سرج ىا مع

 كيج هج ايلا ل دكا زج رمان
 ظ ا رمش ةرارحل عمت لصور غله لالا »لنمو: داع

 ل[ عيدا .ادتبضودا ا زيإلاو ارز زان

 . لكبا كاب كول ٠ هيناتا نم نكن نك

 مّسورو مازو 2 ةضيفاو ولا < <ز

 4 سس[ ]مس / يش ناعم ابد

 تازة رشم قايسورسايطد أري هازل مس ناكأذاو ناسرد داك
 "ب هه ) 3 ح3 ١.
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 ”آإ

 تى

 ما || نا وهرارلا الوقوف انبات هز [ كو 1 تلك
 32 دج قوام

161 
1 
 يب

 وم يع

 ١ لسمو سبام مها ان 2 يطيب -0 1 3
 ولا رهط ارش لا

 : . ساير تلي اتسم ع

101] 
1 

6 4 

 : 7س د ه.2.4ه يل لل دس

 نام ل 0
 وى و

 ١ داسامتما هتهفمن حا وكف عت وروثواونولو وا هئملمثعل هأ كم دة هلم ةنفل
8 10 

0 0 . 

 3 نابلس افامالن باسو نع ك0 ااا ظ
 لد  هنفتتم يو هع «<-- . تح بج '

 1 1 0 رت
 7و »< هيت

00 

 اه

 يأ د

 ةمددمب ”٠ نووية سعي تا | ظ

 ايوا اهني طسوالازلجداىانينطم نب. نير[
 لطم وردت يدور

 د ةنوسو ميل تتو بصت ميت رسو اهريغ
 || وكنا اهنانزرم ذو ىلا نا اكل ساما ربيع
8 

 27 ' : م عافساو هذا نال بيب غامنلا طالخان ايتعن عن مجتحو تابنوأ 0

 ظ 2 درع نوكن او لشملامدث شو نمل ان لوزير رملااكتاتحل | ١ 5 م

 | روما يوجب مع + نيا |

 ا 0
0 ْ ٍ 

١ 100005 1 



 ع . كك 1

 ددابت جتا تاتاعر اراب ىذا نع بلي حايك هويدا.
 | هنو أبو تقايتقل|3 ناصفو ثدي ]كو نشف
 ةلدلو لمابةسل اول ت اوس كرو كانط[ ءلقئاو سول
 كك« دييش عرب :قشلاط )يبد يسع ارش نوكدا»
 ةلذانجالا تاهعمالتف عنا نيكو خل نال ةازتلاوراكلا
 . هيت جلغو نايجوز كبطل جنا تاما زياش اكهبتاكميازملام
 وزعللا ةطوببس لا نكمل طم ناكمد هر هيلا منذو يزعدنيعا
 يان لات فانلا كو لزاؤتلا وئكو ساوهل ور ودكو رت :

 | ةبطراتاهرآلاب عامشاو هر ارح عمن اوا اصوضح أوت هس ورشات
١ 

 اور اولا ءافسم لونضعاورابحيمانفو حاله مرضت |اظيجلَوسو
 | ل اكول ةلذو ريكو لضلا ةعرسو نانا عئكرمشدا تان ةعرتسو
 ل جاّرمما بع تانالعوم هفامظزحو سوده ظ

 لونا نايس لقروقلَيكَو نوكربايلاد اهل غامرإا بحال
 ا ةنسكركو ايجحو دوسا نوكيهتباز رس واس وبلا نينوح ظاذماو ظ ]

 اهل غامرلا بحاص يبان م للراس وكيد ايمو سو

 ل دمع دع مع

 | ريثك وك, بطرلا درابلاغامدل ا بحآص سارلعلا تان ئطن نوكيو
 ' قس ماكولا ول ذ اونلارغك اخ دكان اسكر اوه يككا يبل موتنا
 ايكو اهلاتثو حاورالااظلاذل ناتبجوملاّيوطرل او تدور اهم حفلا
 اأو هيكدلاو هطيسلاةحداتتا ةنيمالا تامالع هذهونللبلا ف

 | اهعبطو هنيتجإهندلان البر أرلاو ىف ةلذتصنا ةمالثق بت نا
 هبندل| لَم نيد |واهالد اهلج يعوام قوض ىلا هليامرانل |عيبط
 راد طرتموهسوةديدش ةعماباهتلا عئلو عابلاومقلاملا

 انما: نرزخلا م جرام عرفسو نيعلاو ةجولا نول عرمصو هسوبيلاو
 ررإ و دهرنر حو ةعذأ ور بزاَرصو هيمي ءزمصلا هزه نال اهزعو

 لان الوصلات املا )تسلب ابازتن جلا تاتالقت نماظ

 نادو طالخالاباسز مشكل دنل | هنالو بطرا هنال انمصلا زن نها
 مدرك دما واو نايا قرإرماو حفشأو نئارغلإؤاسونسحو ىلا قورشيؤ نا
 ... كيهقللو ككوةلسلا لسن رود اهوالتمل زقرت
 ”الالتلااما رست انقر اس3 رض عي هتارغل نال
 1 ماو ايو دويلات رار نال مدل وضاع ةوربدلف
 ناليمتىوتملاو حاوارالاظاذل ن اّبسملا ّنوطرلاو مدوررلف تلاها

 0 لق 5 اهتدوريو هداملا ظائل كلذو مامزاو ضل وطولمرتو نطابلإملا
 ظ كوالا |فنملفا]ك[1سم راموس هنهلعامأ د دولاامإو |"

 مز ةالدان و بيزات وك مانا زن تالا هيتدجتا3
 1 ا ا رمح مج ا م

 -- انتهت 0600
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 ” ١ ةجوصالا تامالع :

 بصور ادع نع

 هذ را اضم ا

 اول ”رومكو ساوسو ونس افزكتدلّدالادو د ديبح نسح هو |

 ظ كل ورا رسولا يوتا ةيتل كل طك حيا محول كندا ن وهنا
 | ارعالاو ضاممالا هيجوملا ضر الاي تاما ذه سال

 يسم ل سس

 لفواهلخو ءاضعإلا لاله با باصعإلاو ءاضعالا ءاتسمإل دوج

 هج و

 0 | اكس لوال هرعت روم اهيوتذ يبل تيرس اماو هداككللا

 نيبكرل كادو هبقرلأ ظاطيرارل ولحم ةيليبللةيزمالاتامداع

 ا داهيلا بج اهيديامو ةرلإت قلدلل ةلآرورضنإ امفحإ

 تس خلل مشل غن فت امناامهنانو ةلآلاةحةدارج بيبا

 | جانيوع هند تس انؤبجنم طالانهم مدلكل اه دوا امد هتبانما

 /نكوللاو تاقيلاوونهلانملالدتسالا ءةدبزل لا لص لَه غامتلا ظ

 لاهل قتعلاو دنصإإ هثقدو عضو غأملا لم دن قدلاظاعو

 ظ ' هيلا تالئفملا عاتطاو غامرلفئلاهيكاهل تلا نع علعمادوالا

 ظ عي يك كالا ءدم توما نيل قاد
 1 ءالكرن يت كاتم مدشتلو يزيل نب مالاو ضصاععالا
 ” ىزارلاءانركر نينيع ءابطالالنسان هته نم سيل | محا

 0 مرواهبجسلانصارمالا لدالا عيولاه تيار نما

 | وسن ورطم )تكل طمؤموا غامدلإ فو !بايلاؤاما لاش

اهبيس لنزع ال ناش عخل!قمهسآ تابسنا
 تدر طشلخا عاتح

 تارابظاو نطالب اياد اراه يندد دما
 2 مس ل ممم مس سس ل ا 3-25 1 6 دس د مح 1

2 

 ةهتنعلل هدر طداحل عامتخا اهبسوناضارمالا ثلاثا ءونلا تايسلاو

 | ضلمالا مذ ]ادا هتكلاو ءرتسلاو سواك غم غامسلا تموج
 0 يالا: زل الز ياضف تابولي عئملاه ابساهتلا

 علت تنم ء. ان هل ازازكلاو زوشثلاو جلافلاو ةشمرلاو ردنهاو

 !:انلععاهجاوارملا اساعد ةزوككملاب ابسالاءيبجزم ثديحوهو

 ظ انجل الكنز و ضرمزمزعوهىنل | عق دصن او شرسوهئذل اوه

 ظ | مار ةءاضاو لّوالامستلا هضإرعأو يباسساو سارل[زحإرما كي

 ا :توعتلاا مؤ مالا واشاد جرش ل فو ضان ا ءامعا ثملا غامضلا

 اهيخوا مانعا ذ دحون أم هن لزب سارلااتمع | ليو يملا

 كالا لوس نإزماقَو 1م سارلا ءاضعإب مانا هناك

 الار اهني زاذلاهلةيرانا عادضل اّنااهدحا ئجو نمافجرلع

 مينو تفيد: ناو هشغال ضرما ثرالرلالانالرلا هنا هدعق دسم

 70 انه كوز خل معلم شربل لذ ةسارلاب صال

 2 نااهساتو هجالعو هنجرعو هيبسق ملكي زم ها عانم

 .هكردان وكلم ملالاورذلاربحملأر دا ن وكب: ضتنع جول نال يجول] نم

 دك لا نال الا ككنملو رسول اركوي كل نكن اكاذاو تناكوقر ا

 نامل ديجا ندد ركونم تازيرغد و لواوهو برغل دلك

 وي اهطحؤام نوكنامزل اهمبجوتندادانسانلااعإؤ هلوفأيا

 : | تو شبا لاذ نيس الكا هيو ناكل 0 :



 | ضجبؤامنااهسآمو 0-7
 لقازعا قير( لدار

 | هثاعم اعادس وسال برضوا ةعيو) سرلإو ْ لا ءابيوإلا |

 | ةحلا جل نال ان لقالاعاما دينيس بتناول سالاوانسضاؤإلا
 نك ناز جو انكر ع وكل قار اكهراو هشه انمرم و كلاب لش إرقين

 / كوك انكي كلتكر |: كلتكر دل نشاء ع نبوكعن ناجع لركوب

 .اناءاسعالاى اذ دولا هنا غيل د|رسنؤلف كاننانعاملو نسكمي|زمالا
 اهتم اضع هنضو عن وكمن اال ابهيببجإ نوككاو بينال هنالك ١

 سريا عالصلان ا علا داس نولؤ عيال ازعآمأو هينبيش تقرا عليج حنيعل

 نب تبدا كامو )ا ءاضعاو يحوي قازهاش

 ام لكو وضع ككزههإ» اطننضاهزبرينااهلشز:ريلائالارنالا

 ظ قى ا فرشاماو ىدامو |جداس نلئهئا جرم ءؤسام| سس _

| 
 ئصخعجولا ب سا ةلحردرلا عيل مار وذ

 ْ ظ قمت زبسم نيلنذلا جازملا هدوم دهن علا فتنس ذعق ظ

 د * نكيماعماوجو جارص مانعألل نوكين ا تلم ا جارملاءىبسرعاو

 .٠ سي او لاذ نم نحب |ن كيو حلل ذل دانصم برها ماههعزمري |
 ايفانمفاثملا ملاين مالا ان مي فانملادهدج هتاملئّسا

 يلق نيالا يللا موس وه ملال راس دجهسل ناك او بل
 3 ياو تاذلإبهدابلاو تاذلإ[ننلب مالايبس هاتر م وبنك
 ايجايلاو د كانلالاو بكد رايب امرابل نوري وا نال بطراء سم(:

7 5-6 
 بطر: 97 : 3 7

 | ن تاكوبوا دود ملالا ناكمذو لاو رول نم اثحلالل ءوسن كوم ظ ش

 | يولل قاذلا بيلاز ربو هيه ةمقتسلذا هناخر وتل اءاماولاسالا
 ١ امادرابلا نادل اهلل ق زق ال جه اتارانلناوزءالل ايلا وتوم |

 امال بزإبو دعيجم هنّثكم دشن نا لزذو لاضاق رتف دمزإ نالانسا ميسيب
 ظ ١ ظ بونغام تايرم د زقيق دنع ف اكي شيحإل ءازجالا بذي نا '

 جداسلا بلا جازملا وس ادن د الوب بطرلاو ملل كل ذو هنم ظ |

 ددتنو ءتالاور رنين هتيودالل جورب يال
 2 بف 14 هع 5 ذم همزلف عمتتو أم دامناكلا هتدايعو) كا,

 ظ 0 وا كاتس نامل يددايلاو راما زا سيلا ءامؤم ظ

 | ينعاد رإبا هداثاعافدانيكيآلا مهين و :ادلروموككلإما
 ازاباتكة يبل موال ناسوال ةامافهد ملا نامال هلل

 ا

 و قانم طبل جزل, افيضحناكهسوبملاو نويل نم
 للا نا ني توام انيعنص نوكمنا بيانبلاو امتياغرالاومؤانلل كاردال

 ْ لع مالو ل اعنغالا شعلان هردزومتسإل اسمالا ن الابر حلل غقال

 أ تعز اف هوست لإ نعم ةئىطر اناوافثلاو ع صريشلانالغس

 عملو ها: طءانملا ا نمباررءاسالاو ةيفانمتاكلاعنمالا رع ١
 سو .ةزدكب النهري ناز تيماكي دري يضاف اينإ !

 نا يا اشاد
 جي



١ 

 و بارحلا هنيفخدلز اوهرايللور خور هوسل بح أوه دريد ) ْ

 فاوةدعملا ضغصا نوكاييثثكاو غامدل ىف هراو ةبنعملاوف لضم هنم

 | دول مل صحنال ةيدابلا با سالازمراغلل تاكا اواعماه و! غامدلا ظ

 اعط هو ةلعرراولا ناحل ةنودالاو تعال نعش داعلكن ديلا لع ا

 كربلا ةدسائلا طالخالازنم رثداحلا ةتندالاو بال عيبهترلورناذ ظ

 فعلصو لا ”امندالا هت يزال ااا هيجان اماد

 افهتدل رخاوا غاضتس لنكولن هتهاب و تاكرلا

 ا اتكوا 00 ادا ءادإا ينتوهو نوُجالانم نحال ءالاكيرانزم

 كارب دىاو دوخف هشعل د ليبجلاو ءاملاكلو)ثممنم ةداو ف د ظ

 ل اصف دباب اننرم بس كلددوجوايداب هبيس نوكونلا
 اا ةام ضياوىل وال وه ااذهو نيعو جانجتاك ش

 ا اماو هلوموهوأ
 - هراضلا ةذهالاو ةدادلل ميودالادحل نعني طك ىملخا د بابيسأز ماماو
 ,الإؤ لو ننلاو حيوا همواصم تيبولتابباا لسا ولا 1
 « شمالا ءامجحا عشككم اكل اللوك بو ةلجن ةعنلا وحس ءامو ديلا

 : هوك امام نع :لاانمبم ناككاو عامملا
 ١ خادما 5 لاكاونتنعم نويت عامنلا مدعم هر وثم رود نتقدم | 20 ْ ع ن كأذ !١ سع و ضحو ١ هملاعل 9 داس ) د د ىلا لعل سز اهييالا ردن نمغتلاو ايداموا

 تاكاذ) دنا و مراح

 06 ١

 كيل ديب هتموت أ

 ةادىضانن او ةايواعتلكة عاد داس

 اة دل لسنعئذلاو ايدايهبيسواكرإئادأ ١

 امال ةعيلا زج داما نوينجاسيعم يوازي بجد

 | ت ها ١ اهنا اح |مهداوم اروحو تامالعهيلعل دوأهذق كبل أ ظ 7

 َّء ظ اهول ليس قو نكك 6ىل | عافصلا اونصاملديل سايحاواهسابتحا ١

 | ب يلاحإراجالاراكو دمنا نهد: ظ

 . كينالدنلا مذغالا انكم دارع عدلا ةفعصتمدنلا |

 (علّسلا تلاوه ايد هيككاومةدسمل اذ ةيقفالإ ايظنادتيئناةتداع
 تتسا مؤذ اؤم اع ةوكر اولا تب غامدلاضتسزععتلا
 ذك وذ ظفللاو كاوا هينعامت |راطالا ةيذاص
 وين وكاني هنغد تاوكذاإ يجيز دل ورع

 ٠ عزعاو حاير نذل او هحازجتفاطنل كالذواسرس كايدو بعس
 يملا

 < 2 ١

 ا تفورخلا د رود فعن مه رعم + هذة مايجويعو عامدلا هيثنعا نم مرتبك

 اتاكد : نطو كودو ه ضن -و عجول |اقشاو جاذوالا> اقل و

 | نمدعاو اككما ى ارهس ور اود كاان نيمو هتيطنادحوو

 . واهايئئعو ردسلاو داودل لا ئرثو لازفاهببسل بيتل اوزينطلا ١

 دل ص ع دس د + دما دحيم

َ 0 
 حا

 ِْ تلم هي و قا[



 دقو نيرا اريل 0 " عوجلو 7 2 اارابببو دوذلان ايس ءويللو رار 1

 ؟رزااؤبؤ دلو اد ود عالضلا كسلا ذاكإمر ٌاننطل وابطال ئبعب زك
 | كايحاولا سلو انهروق دعس دقو اهلكاو اهيبرَمو انكي دهم

 در ريش يل عاد سال امهييناايادلو نامل يكدودلا نافدعتتيد

 لنم غامتلا لاى ايالراوضم ةثلطملا اما ةفاطموهام هنمزكرشما |... .عفطرسمان
 نعد ةمرعالا خا دول صاغلل جون ع ثداحلل عانصلاكو نالزضالا

 رص ملم فرح اهيلااهزعماار ام بابطنالاناكأذا امنعلاكراشع

 ق) هنعاجو|ممحلا داتهو اهفودس م طالخإ ريس موههتلا لقد ناشحلاى ا

 د معة صم ةلساؤ علا هينرعشتو ةدعّجإو مزغالد نقف خالط |

 قى ألزن عطول | لال 6اعرو و اذار جدايل ن معا دتصل ادعى تحج

 ىلا عالما لأجىاهلانلبعو البس رتكزيالات اكد للذو داضعلا

 ىلا نعد تيد نارللز ععذلاناف و ءوخاولكألا رع لعل د

 ةوايغورت هذأرمو نام و وو مابين عال يدملا

 اع 0-5 رزمة مك بطلا تم الام |

 > 0 ةدحل نم راو ذل اور هر ره إو ناكماد بلا ع داون +
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 32 اداجسوا هذ ام كدانملاونسهل اءالذ نم ءامزل املا فيئاَجن اه

 ةكاوشم» اهكاؤضجا | ؤئزل!بلاراو داب كَان وراود اوك

 5 اسال ولاه هتو يجند هو اةصلاو له كلذلوهدويلازككنلا

 اياد ىو | جقدع
 م

 «.. ج

1 

 دا عمم سجل هه د دمع جت ع <

 .اهعنيو وعلل فهن داعرو قطعة قوتي 0 :

 . | تدب ءاشب لكل, نكي اعد وره ماوبالب سنون دَمو أ
 اهةراعطج هز ا لمداكاو زكا بربلار وعما تلامذم

 قتلي هند هيل أ ابنا هكر

 | داجلاو نايحلو,يلاكت ا ضعاغا .امرلانييو هنيباضن كراتتومعو ظ

 ضأن منو او كططدسا ران هيئه بطاودبكا لك قوزع

 .- 0 رترلا لاح ئذنلاو نييلاا )يدك نعى لاو لوس انلقابإاب اناا

 'ىاادقدلاقارنإنعونلاو تلي لكل نموشلاو ديلا !لعأ
 .تاذاغوطسوُع !ةضطايلاقابقةوكج ا نكعزلافقار أمادق

 :لخا وزني حرب اسد طاقنساوا :دالذدس نوك ناك ءادبسو

نهؤؤماطا نمور سإلا ضع وول املس نملبالا ْ
 ى لاو حشلا

 تال اذإوا اهتدإ !ذ ءادشلا داي, تيان نري ةيايلطع ظ

 كلاذ هلل اوز كمل رم هوك رنوكس اهب راهنلا”دشبو

 اهدا يك الإ ةسلال هاني عدا 0
 . لو عايضائابسيابعزالا نع ذل او ويقتل جان غاسلاف
 . !هاتلؤشما لادا تدلل اعإواداولر ف منيطجلا حو ابني

 موريلوزبو 2 دامو اربؤس نم سار | )مثو لويا [صاضساو هميبطلا

 عامي ع "هيرب ني لم دك 5



 وه اهنا [قاواحاوعم |
 لغم تنالاد ةنهيللقو رياك ةتمماا تايقر كذملا ارنا ق وعزت[

 هكلاو انه سالاج اتناكهناف جولان اح نفتلزؤ اد نسم مم نا تخين زال أحأ

 | ةيممزالا طالخالاتيلغز او دسفل (ولا) الاد جلدولا دف ابلاغ

 خيكامد:داذلتناكوا طوال زب لدن ملك علمتساب جفا ةالو أنو

 ذا :[2 هاك نا زمانا تاكو انامل انف ظ
 |كتناتافّسالا انلهتساو هدو اندضوُ هلكت داانؤف سا هلك

 1 | تاانماعن ا كلذو ندين غلف ادب سال د يلا هيلع مدّسالو نجلا

 ْ اهيفرا ابملفر نك نا هَتِبْلِجاَم هنا لي يب فاما

 .دو تاننوزلإب حاتضالاانمد يل وعش اؤاو دغر ناك هاد
 . | كنا عطول هسا زارا زعانف رعخيسا هيل اتا زان او تاليا

 ماو عذالد اح للخرطوم ملاهي انا ازيك و ااه

 6 | ةيلاداعتد لوزن نعرإةخالان اكو هلا ماسلا هاءاتتاتيالا كك

 ١ مقلد .يقلاابيياا:لقغتاوتيزلانم ةلاءاتها يش رار اككانكم
 اندنصامر و سارلا نم داوم ا بذيل تالولعل ١و تاليوعسلاو هنعمل

 قلت ون فنين اهيوعنلا طال نبل ل هيس يد د, زلال الا ظ
 قون لكأذه عمو ةلضتسالاةلهنس ةدينضتةةءادل نون انكو ع لزمداشلا

1 0 

١ 
 ١  1ا صك هجن وتوم هدا فاللي

 اكمص - - مسه - ممصسم دع ممم سس نع حمم > ديم دسم

 ْ باج ,ئورتسطالخالا ت 1 تاكا ةات ءانجتلاةزدتس ننس ادلص

 | نديلإوز ندبلافاسن منكن الشال اية سلك هيلز

 !ٍ رفتساو )مي ا ةصاخيو ئإرطإلا ايضعو تالورللو نشل يتتسا هلك

 انهلاطلان اكو او ضم حراره تاكواالثم كزاشماوشعلا

 ٠ نئاوقمذهم هتسيوذلا نيدت ببالك يد ووتسعلظلو هيأ |

 تاروطرلان مجالا و فائلاءاوملا هند كرد اجو داوملاسإو ةيلكأ

 ظ وزعت ربابسا هيلارعنن ثيحوكراكاباسسا بهذ لع
 رست عاد

 نزالاولا هؤألا ن.رلوططيخننهيلاعنإ ثحداناالا نييظم

 دل نا للي هيلا عت ةقالئيااولعاوا

 ,يلللاو لاهل نإ داعنع دليلا اهنمز دع مافن رب اككربو دالا

 تا عادشلا المان ددسو نككاذالشم اها ادنع تبطل

 "7ك فرص مك 0 رض ناله يحنلا وزو و هينا بارو ىرهلا را

 روزا قتلا لش موب ةدتا جيو جو دكان

 تاكسي نارشو لتعم هئيدطل اك كيزولننا نار خلف
 "قايل يتفاو منا يسير ابان ءاضتسالا احول ببيحو هنبل

 ع ليه نايل طلاق ]ف رككملاداطلوحدبا جم تطل ا و

 قم او حزم فاثلا زل فى والاننلاف ردكم ذو الع 55
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 .٠  شارم 9 1 ١ه

 ب 10 يدوس 2.
 000 هدد اد[ سس» وسلا نود: ميكوبج ع د

 11000 داو سك 0
0 90 

 وسو روك نال 517 !ليسالدعضيفأ : تحي رابوا تاك احتدتف زم وق ةلعنا تاكو تاداضتو هيلطاؤيتبناتا ه ها ا دس يي
 ركب هيلعنيسامو ميهاؤاملا ةىه موه ةطنبوع!لاذف ىلإ قلجنا اذا رك كلا ابق باضعإلا اب هببجد غامتلاة الش تاوسماح

 0 ِء اس الازمه يلع بيص ووصف أخ بيغ 8 50-_ مقأو اهذالاو تاجرملاءانع عال يفاعفا تبذير

 لرب هلق بطه لوزا هذ 1 نسال يوت و هو اضن اع جارد يبت وويعلا ريل لاهسالللءا

 كك لفسابل الأي ارلامالاو ا 7 15 تاكل وتو رعرلا ةودملا هين. عادضلاو قضالالئمالنلا

 .ةلالااهن ,زحاد تشو طراخإلا كد ةئيوستااهركلو مالكا ةثكد ا/كلذو

 1 1009 : لدي وت ييامو اهع,ش وو اطالا كاد و ميظنانييلالا

 جرا ,ننلتلاو ثارطالال ارت ماهنلاماو داوملا ةضوق بِ
 0 ام علشلا هقول م ةلمالا علا ا ١ لل 6ةةيسانلب عامس ياليل عادستا تك هته

 ْ كيل
 اواصاحإلاب | راه ىدالل اعل كم ايالباراتل 1 عايض وكيت نمار ا. نم تناصر كوه وتد رنملا والاف

 : وني اثاوركت عمدت الان باد كشاف زل نادال 6
 عادّصال نارام ثاوديرا عيال احجي دالك سوسن

 .دياارشسا لاعسنكملاذ اذا ملمس اقكسفرَملاَوآ سالب ةداصما ظ ويرد نبا وجد## ب
 دانا ذا مضنلاو عامدلاب هيسمونحا نالت جيشنا عج داك 7 بذل نمامجوضحو سلا زكالاةلق عادلا ةلاذاخبةضاتلادؤمالا نم ب

 0ع خم باتو ]تاب وكسوا لاهل را نا ضم أح عوف ” ا 3 اسال عاين رانيا لو فال موناكو

 ا تحض ب شو] عبطلا قيل داري ن ينحت ب د اول ْ ىو ءاملان ملوح املك لتوريد وتلاكع اد صلل الفيلا ءادشل |

 هسصوفوم بح | 1 | هلع تايللا لت واب 1

 بدم تانراطلاببو هفمنيورترلا هش بتاتا سانال ال ريالا اكو زو اوم +

 تع تاون ببر ةيبفإ أ 0 : ا

 ١ در
 ظ نيف مج ل يوما ْ



0 
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 صم معدوم مهتم سمج عال

 | ازال ءادسانى١ ةاداداض دايفلا تل اهيوجدريئارمايأ هورس امك ساو جحر هم 21
 ذو دردام اه بابل شان ودس ترتد فل ءانخلا لد د اكك هزعملا وأن دول صلوا الانعبدينا مقالا

 , | دعوني اناكاريتشلا اظن ةجين ايو دةوإب باعلا وا نيك هيلا هذارملا باين منو مونسو الجمل زي دي امرنبحتم
 - | ىوقأ عجول تاكا دال 2 مقالا ره عع ١ 1 بارا نام تلق عمها ورتل اشم هشماهلةذغالاءادصلا جولميؤ ملل

 ع سناكيززعزلا د العا ةلتقب ليلة72 حط كوسام | ٠.١ |. | تال يسفةاننلاانمزنم وا عل اامدسل نيمعيانهيرع
 ' طف نيجاعملاو أ ل لصمرتسديسدنبفلو نيجاملاو دال نويمدل 00 علا كر وكذا عوز فصلا عادصلا اعتاب دارملا هيك انج

 قف وان تيطخيو ردد انا قانا 000 اي ميكي د: هديت تهت

03 

ف ازد هسرا نو دحاو كرم
و ملا حمال لوس كن

 ْ نين

 رتل ن و ملا نو نونفا"نيهر د دحاو اكس 7101 قالا اف هما فرع جال ةز2 375 ْ

 جلد ىادازمامهزلدانافدسلا ل عنيلالمؤينء |( | 22235: عللاشالا لاك داوسلوبلل يات |
 كلان امل ةوسونكج7 درولا ءامتيلوالا هتلتلا رطاوال م مهجبلل ْ 1١ ةنيلو تالا داعب للتو جدام تاروزلل «دهوأ هذه

 ايي فيش عام هان ء.ارقالا[ ْ ظ هبال واول وص يدعوا ظ

 ةعراحم سو ونيهر ةيذلو لوطي ةيكملل ةوءالازمقاننأ " 0١ ير يول مالا لالا نلاؤاهمرتقيمزهو نبا ةنلإب ملقهالا
 ليو تام طر رمتز ناتو | | |[ لانا حنه ناك لوم لج وجت انتا طعس
 جيو ءاملاة لاذ دربسو غ الإ و يمهنلا ناطرسل ايطاذاو هزل ارداف 0-0 .مهيس نم الإ لقالا هني متيسالر ا بجلال ذلو بصما] ندور هشلا بحي ا

 كوت دة هواها عادصا انماب عنف نوال مف و عمل اًبحنميب ظ م :اسفويصةاثو قا تود ناكر قت لاول 3

 دو دواس هز وكينيا لاين سمر نرفسعيس 7 3 يهد ديما العا ءانلل ةيَيَع كبد يؤليفو نزح يئس

 ايم تاهل ةلم سنبل عب ع 5 ا عشوبو اوزعد وبدلا ن ليد نامدالالّسو طلعو ناتو لازنودالا :
 | رع د فتش 3 غ0 / ظ الو 2 0و اح 7 نسال | :

 7-0 1 | .ه 1 : , آ 7
 , ' ظ : 2 ظ 04 ظ + ري ] 1 اي 8 9 :ء ْ 7

 # د

« 



 ا 4 570 ١

0 51 03 
 ل . هو

 قرروا رز ع
 4 ملال 1 1

© 

 يك ١

 جه ىه 8 ال

 يصاخلو شيكلإ 15ج وسنلاو ىوزدصللا عاتسار وقل محق 5004 7

 لام همؤغامذلاهيفنت عقلا ءاذسلاغلفتساج اهوضسداعم ينو. 1 7

12 7 3 

 ننال
2-2-7 1 : 

 قارؤاو هاو ىراجللو

 الار نان تالا 0س كو بيبان
 تاز رزذا

 ايم هانا بير دعو سايل اود ايل ءابصا|[لازيو هبطريو ريل

 فبل اوتو[ هداحأو ونضيرلل كلهو ١ ٠

 ةاع

 و وكلم جنو تسون و رزحوطسالا برع وطال ددابلا

 واج كار نحو .اهيديقتو ا|ىزمددو 6-5 احا 2س

 در اح راو جفتلادو ينل ىيمح للة عذل يرمي نانطتالاو

 اقرضل اف ىكرقل |نع كلذ املواد دول اكوأنل ب دضطوركسلل
 امو ايسربو سوس رعو سود ؤيطساز مإخم دأب اكل| انهزم ظ ظ

 رس بسوق يسوع ءاعقا
 | ةركتتل وزو شو دؤحوتس ز بكل يهدأ اي]يخم وسلا ْ

32 

 | لسازغطفو | بط متويلهوا د يوما ٍ

 : | قْضلاامنملاهبريى ا ةززكلإ سوسو ا سريا
 رسم تروا ناعاو [ قير نهر ل مودالادع انهلازما

 46 2-0-7 تال يسال 1

 م.م 2

 اوك“ 9 14 ب و
9 

٠ 

1 1 : 7 

 ' اذ هتيم لعل اهن فال: نوبئالا فسم ركاتا»تطجإلا» 9 0

 ا ظ | ردا لحللو بود وطالب

| 

0 

 5 ل ؤجوطمالاب بو داجاتزطعلا يجراوقلا!بزتذمو) قاثلا / 0 1

 ىىازازمم شمت 3 ٍ |

 ١ | الم ارسنة يناسب انفراج 7

 هرعت

 كاما ءاهزبجتواع اميل يم قاود دعب وعلا ف

 0 مرو رونو تاج ]بقت تاقمروطتو يك ءاككتسلا |

0 

 اهل

 د
 كفا شع متل ل 0011

 تس سس مس

 هن ألاع اشسالانم لكننا - در ايلا جازملا

 هومر كرب راوأثب دنس جول !ناككذا كالدد قوم الطوب لئن هيف

 اذه يرجو

 144 لسلام جو نايل و رع لازم

 ١ | لكوب باعلا هلو هعوؤونملل مويا ءآمو درابلاعاوصل ورق
 ظ نصمدو نو نمدويوين ذ نصدر نذ وجا من هزحرحا وأ

 2 ٠ ند اميلي و رمغلا يبا ةيفوا فض دملو لكوم بادسا

 رب ازقزحينهرضسو نو احلا جسد يو كقول تاراصحا|

 | وس نم عادصلا ناكاز نعال نيا دينو فب وم

 لف مالو نومه هن هفصو ماهل انه: ةدابريعنمودرإ جازم

 لمان مز ةزاناغل تعال اهطو جزم منقي بي ٍةوسإ
 | مشن دودعل و كرب قا عيسو نكد ددكو طقم هرلازمتادلا ظ

 ْ ف هردد زو دساهلكيزتسلب ديحو ب تادسلا يع وربصو ىمأ

 هدوم دوعو ةيلاغو دعو نخب تانوجملاسارلارمدهؤدو وع دهجدو عز نم ا

 هيو دبع

5# َ 
2 

 2 هحصح دمع دمع جا

 شك هاب ا ةباداتلاق 3

 وو
 صح



 اذ د مسممتص مص ل اعمل هيام دج صمم مع مسمع

 هال هدم بز ضاع 1 توا
 كو و سسدم انافاهن دش اتت

 قز نمل ندب زهاب داب عافنسا نمي يسال قيود

 دقو يبا نهال يحج لد دايم مهني امو دوم عزاز 0
 دبس ازاي نهي جور انكم رام اب

 نار لسبوعأ ور وزيل عم قد را هال بل يقسانيإإ مهي اهوؤانلا

 درا

 هَ الاممتعو رولا هدم ةدحا ادلع لونج نمويام ننعاامو

 9 هع وبال هدانا | قابرشل|) نسوا ةيتيدز دافوس ويخما 51

 بداهنو كاملاورشسديم ديل اسوم ا # هارشلل تاطوحتل نمو فأن

 جعناهدا ةفص تقو لكم طحشو هنمهسرعف جوبر ع و هحسو لاسم

 2 النمانمزي وكلم دالاو عيبج هلم عفن هدابعابصه نمر اراااه

 | حض ةفص داق ند دو ٍانيلاوراؤلاو خلو زوجزرملاو يدؤملاو ٠
 | ني نونو «زيروجو داي اق اضعفيوب نمزمل عادصلام ضان
 5 مي اغا وزدوسو )راي اقول راضعورنوسوا فلالإو غيم

 راوعلاد هادو وال»ز طنإركك بالعلاب ]احتاجت

 نيرا اق رربو 9 سفن مو ] ةاخو 0 تس ىو]دد 71

 دةيييصع هدو أو 1

 . | كلذاو نطلاو لدعإرروايللو ضل لملا ون ارنز هاك نمو هنغملا

 : كلذ ةريوربامو قويا وكلت دويسالاو زد ذيو عا ذلاد

4 ,8# 
 رص ١ د 3 :

 تسمم يع

 ْ | قس الإ س تدرب عملا نا لاه انساك اصيضو

 ول ا هلأ نه دود ىز اوبل نيد داهعل افهنديمتتلا هنن
 آيل طبل عز 2 اراض ل ٠

 2 قدا ل ةعلار دولار ئارلا م لوجو » اصيصرصبؤوحؤيظر ىزومل

 أ مثلغز ةراصزعناكاذ اى تاجرا يعرقل هنا يره |

 /نبايلا جلا و وسد هيصاعالاو »وف دن نامر بح)يظسواءافص

 أ رقيخبك دغللا ل ١الارمملكافنعالاملع نامرلا بحزم وا ْ

 ظ جحر دائنانجما حان امجاقا تقيل سارعو يصمت ملا

 ظ م لمت وأن كد ٠م

 :رسلاوصيقإلاو سارلاناكاهجإبْخْرم وبحق قمع قوفوأسو

 / تاخد جر 0 سارا فلق ة5قالذ/وراتللو واد ام 3

 و | د زجل ازاواصبس دارت الآم هذارتعم تناك

 ظ  عافشلا وينر ور.الا نط وزجالانقيضماسلل د تسلا نال
 ظ ن اكول لعتس ديزي ما نوياقلا نم تلال يشل هتويظف يل
 | داب الوقيإ اودتالل قرو خيبطملولهتساو نس ارا ةسعنوم غال عمرب

 |. نيللاجلا جحا خدسنألا الار ضئز عب الازراو يطير هذباسازاهنالو

 1 نون نه هن عزو ذو عَ انييطلوظ بعضو
 لنمو موب زيجدالاؤوف نفي الد ىارلا اختل انت اكرم

 | لقب امطوعنلا هروككملان اهداف طيس 1 نذالافرينبلان هد

لل 5 انس مدر يجول ءالوبشإلا
 عمانم بطل ار

 او يسمو
ْ 

: 2 
 نوف * ١ -
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 ظ | كج زيحت هرقل قون او داقل عادسلا جتتازهتعدالا | | لءالزءلاف بطلا ءاناؤس تدق ربإت عضال
 | تا درباوي ءانلقاعلون خازم ءؤسمدلاة فت اب تساذاو نإ * ا زارازاطبنعفب قلقها فسوف د دات

 تشان + ةلاءامصلا مو ابى ارتد امضي وقام كو ْ ١ انت رهكيس جا عبد. فاطم مدا

 نيالا لإن ءانمتاو -لاورعتلاءاتوار الل ءاتّصا ةروكلنازرشال ان / كوتا 23 7ر3كلا جاهم قاموا اسحب ط رت عاملا

 ١ ضلاؤ-لعاكمضنلايدارلا الئ وائل ء السلا اكوؤتلا ةةضالاو ا 5 | ٠ عسا علم ةقياطوناسواةاضنجسالا توك ةايلا
  كديو ني هيما يو]فصلا,ةاملاو :داملا ماقد تبوهو لوالا أ م رويككاظيبلل ةبطرملا جذل ليفس ريع ةدايزنيهقؤل رخال

 . ةكنلا عج تنين وابا ضامبحم مدام ءايشالا اهماوف إو هيدا جاها فرمؤخسو نبل عرس ءاننيزيككا | وسن
 , كتل ةالاو تحس ناكل جذاد اوربت: راينا 5 عمتوا عون عوشنا 1 ا | وراد لاما همحرمل (! اع ةيلرلا دامدالإ نداء اشجالاو عفاطلاو

 | 000ناولاى1نب ابرلاءاموأ ىانلاّنضل| قر وكف مامنه شنو ,نوملا) هلم امدالاب ةليملا تاليوعس |زاهتساب منين امو اوهام دابا

 77 عترصما الهياج ا اهتلؤاحلاو 00 | 0ع مزيغل هتوف يتسادا كلذ ضد تلا زمدوزولا عدل
 .كائرلاءامؤىا ةبقزيجومتس سوم صورت لذصن عمن اكن اك ظ | نم ان ناظر يلا رقد ايدو لديسامو ناهدالا رسب جس وشو
 فز ظ ني ب طلو املا ذا نزح يت هز دامسنو هارد 0 مد ادالإ وعد يتيم نا انهي عابمزل نهد غلا غجج

 "م

1 

 1 ا دوك هوس كا اونا
 0 0 + | هلم ميصتملتل اانا "قياده ست ريش طاري م نم لا ئيقرلاج دولانلاسازلابي فش ين امد
 د ةعولسالاب بت دانون ةيواز و درابل تاو ْ, ا نع ارا عبس امركجنيجين ليلك قوطدغع جااينبع

 ظ عيد ضلا اهو 21 .٠ [6::اهلاوومد تاراييندإطنم عأمتلا ويطل تحت بيلا
 ظ .: . ... ”ضانادسكك 5ك م ارز ءانئنلْصووجالاضَرط

 راطإا رن. 72 أر جس و ا ا 6 1 ع عبود دبس وع ظ

 8 0 , د 1 ا خل 0

3 
3 

 2 5 ا 2 | 6

 0 9 1 ل و 3 " ] ! 2 :
 3 لإ



 يوب بسلا يب ب دعا
 ظ هيوم. المل هيف ةحسطلا نيلي سراي اتسلأو ,دالس ةيئبج

 اهوا ضرار اودلا عني تََِب)ساراحل! ديلا داوم
 | نس نسلاو جزلارقوف ناككذ كلذد ع تيب ْ

 ل

 ا ---- لل |4140

 ]م نشل ةدلنم عابر عبزعيم» : اناء
 اغا ,لملأ دم ب سلا ل 0 او

 | يهم هوبا وو دج دج اهم |
 كوت زان كراع بوكا بجيش

 مدوسووجم اهم ميدا فلاحا ش٠
 وردم

 رك 0 بيم ها

 ا
 ا
 م
ْ 
 مآ

 ظ ا اره هواهم هسرجا رف
 | تترجعرلءاوسلاو و ةولإ تالنت نابوتلا ماركذأم عاجبلا

 راديو ساب لج رخال عدم ةعسطلا رليوز وللا نهرب ني
 ءارال داو فو لادم ثفاولا تاو هلو نقلإب هناي
 كاوارورم داو ويلا رنج جانسو تامر دروس

 ظ ا مهعسطلا كلا رانا نيكي انام ام امنيضيكبتو ليلا رزبو نزيك عيب

 دلل نام فو علنا كتوم انيق ظ
 مهتم لَلو ٌمغايشناو كويل ازولب كل وهظدد م

 ١. طاعلو وابل الو منتو هارعالا يدم را ٠

 | نيت إاَودّيعَو ايدج عاوربمرر ولأنه م قراوز جاو ماي

 فرم هيصاخل نركلاو يالا مدا ارلار ننال راكد خاانومصحلا

 ايا ءارسا جال يطعن عاج طن عى نلاو ةرزكلا هلل ذكورتارلانعراضلا اهب | ٍ

 ببدامل تي ءاهلاع ةيوعيىذنلاعا اصلا نيش | كس ازلا وون 23 زعم :

 اورام ركذام هجالعور ديلا نم كلذ مثرولام

 مضل نيا نم ديجرملا هيغل زكي هيلع نعد دس إو ءالما بحب

 ايا ءالجابزمو عاجلا مع كلذ يزن نابي هيلو بالا تي 5

 | غاسل|ىوس »شا هرملوا مهتما و لكيجو ال اهنالإر مث دشن

 | لاهي حوبطلا وتلا ايملابوسالاو درولا انهو إثم موقملا ناهدالإب

 اكل نان عاجاب هسومكو دوو ريطمه عرس اب ىذؤرثسالاو د روا

 2 دالانماهديصر]ب اند ة ةجر اسوا نعقتلاَ ,اوثالهزتس اسوار

 ها حماشنزمدي دوال وسوزيصحنذلا عادل ىاجركتتك
 ا دس حام ا ع اول



 رص رص هعب ادع ممتعا

 | زا ةرصرع“ ثدحونلا ءادٍسل 0
 ا.لاتحا جينا جلتومسا عاسلاؤواةاقنارعتتعتتنات ْ

 امتي نيرو نيغكلا ب جت عيورتانيجككا علا | تاغ"
 | ةعوفلا كلذو صفر توناو تين جتتم و كان واقل ورم اميلع ١
 جزا ظانإب ىلسلت: طلت حاجتنا وتحب تفقنلا يملاو غاسملا |

 | 3ص دخازتسا سو وراتب سال» ءاوهوغامرلا | 1

 | ٠عامدلاو قويت اجرنا تغصرتكنلاو ءوطوايولفلا)و شك شاوخلاو 1
 كا تن سلو فؤادي اوددولانميزيعجاتمكبسا
 | ا9:داح زدت عجوجازتوتلاو عراشلوهارلا نم ةدساغا جالا
 ازال صا همبطلنيك لجل تايوقملا ىوينو عامتلا] سو |

 . دك نكلاو هيمايداو ركاب نتالأ جت لدا نال جريد

 ةفاجناوا رصين اواقرتكلاما اقتلوا ]وتساب ابحما مشو اافونس

 : مل ةايرعد هدا اداوم اروهعنل لزب عطتليدودزتكتلاو 1

 1 | نرعلاو [ئفل قر داع اول جداعاوإجرإالا جدن اء ابطا.

 ط ديد ذشلإ] منطباوونا اهلا ودالا ليلٍ عسيويتمككات
 جس ا دارس عوبسال كور هياتم ح١

 ازم ونام نما وطقّبلاة سجال نتتفزا |

 م عدو سل ورحم
 دوس غاتنلا موضووضقلا كلذ حاساةجاطقوسع

 كاملا اودلا) قلو انف دعس: ثار اءبتلاناكماو شن | ةلوهبن

 ٠ لوس وه ضاوم كلو ارئيكاو زو ل عولو د! الاو اماؤزدحتم ناد | ١

 هلا | كرزون هنو ديكلإ ين نرككمل اهل كلذكو ت اراغيادوعسسعيمامةريسزكا

اماشعقلانا انذلإ دكا ويفشوداردالاهتصاخ
 2 | تامل دعنلاو ”د

 روعشلااسوا ١ | ةدنسل| ىارلادتاطلا رووا باشراف عاقست سيت جت

 خلال هل قالطإ له ريئانم ايلا جانو زئي قانا.

 - واس دخاو ضبط اينو دعؤم شنق نايس امام

 : 59 تيان امض قيل, تاما إما اناوو ٌْ

 لكفايداعاببا نينو انفو ضارة دجله ةدذابلا تايقمإبو نخبلل ظ

 | سامالا بز تسرقشلل ايا ازلإ هّممطل نيم ناي تجرأ هر املا 1

 ننام زو ا ىدنشلتملاو يضينلا بش 1

 ا لتتم دال وباسم
 ا ياي موحد 40 7

 5 716 نرتب عا ل نود نقاد ابواب



 أتاجمو ءاعشالا القل .للا اليف اذا اردنا | مح مج. سس : نيم

 جا م :لمااورفالا نوكتيسلذو اش قشدو اقطع قطن هنسار ةءابزك[ن حو - يقيد زالوا حله كارو اهو ةراسداولل 0 7 4 ١ تس 0 يدع حاصردنمالم مالكأو دولا ههارث عم معاك سهبنمزم
 نهد وق ايموم طوغس لوو عمرنا وم اما رايح شو 8 ى | 5 نداذ
 جل مهن وسم اء|ززوللا نهد عرش لي خج لذ ديلا بير ذافالا: جرو لاب همهم هك

 | ببسنع ناكناو هربنا جلزمولا تاق أكتفم تلاحطاذا هيي ذا لعاو | ا
 1 فندل انهو حالتل لدويجمل اهيرش :دولل لاس لاذلو سارلاءانطعا

 امله 2-0 ازال امالا اهلئمدإل هجوما" اذاوداج | 1

 ليلا داوللو رجالها رمال كو هيفا نا ناو عاوصنا نم |
 3 و اهل هنيزمل "هنملازاو ْ

 ضو] عامب نيم وما لظران طاجم انكي
 32 ب 0 هرمز ثءال سان اخشم عا كلا لع يدا يدرج دسم ْ 5 ظ ةكبدؤلِجالانبزم نوكيا الاذإو نتهل| )نا دؤ ىلا ميعمالإو ركبت

 ظ حط داك او لضال ا عاشمل هائلا ةناوسإلا ودل ةيالاهويخا سما دالا ءابزكه بوعص يهدو نمزس بالباب قسم عاوصوو خيشلا تان
 . وم بانت وسال » للحرس جاو خامل جئاخ رجول سعت تعا | | 1 ديدشلاث وصلا جيبورعال وانتو ارمي وظشو | زا نم بسؤال
 ياام وساع : ١ اذ ءونملاو توضلا من عضوا وبل ىلا : | ةطلااوء ١ ةطس أت | هحام

 ظ ثيلعز ارمالع ءاطلتسالاو هتلرلاو ةملظلاو ةللسولا بجو سانناعم |
 |أماو ترضهرمولاوه لول هببسوالدالا هيض اول يكامد كانمنا |

 هيو داعمحةلعو 7 كلنز / 9
 تلا هلا تأتي هتدإ طولخإلاز الملا تاق 5 - دم ما وظيفلا | تك :

 لاش رايي هو عي ١ الا | ةريس تالاحأهم: نم الو اهتس نعد ا ءازل ”:هيات> دش ا تن 0 امون لوالاو تليتبسا |

 سم | ١ | هنملعانيياسو غاشملاو خوي ابلإو حلو لح دال الش امرطبق حم هنا
 5 , لس ايبسا انمي |متنسناو قيمي ا او شونعلا لا جررتو ننام
 فالك تبوس وي حررت ايدل بط قد هولا رايد تزكنهجو يابا

 ْ مسي | ال 1 دبل يقاس 5

 0 00 ع نالوا رطتض توؤتسا ذل طاب عزيز عدس
 ١ انف حداق نيني ضال هعجدزلي ناكيرم نتاع ا :

 تابويعانا هقينشلاباعيإ اهيروغ اثنا ب اكل 1 اياك ورزعلاو كاشلا تام لاف نمور هؤلاء ايثسال ْ
 سلاحي ع 2. امم هولا حاولا هن حاول إبر ءام :.

 ا يي سس سلا

3-5 « 2# 

اهو رابلل طلخلانم فيطتل لل ةطساوب نام الابارع هدر نع ْ
 م

 ايل
00 



 |[ يابنابادحا حولا وكس ماورءارل |قمجؤ سو فضلا جر اطيؤ قرم |
 > ناثلاءازسنيتميلا موشعم غامدلاو نيمتين ةموشمهئلخرارلا نال

 9( | نطيوؤشن و دوسؤرفالا تدير هللة ل طل رار سو ؤعتلا
 ةقيملا لان اراءا عاملا ءاشعنم ظيلفلا دانا نجاحا هنبسو نطب ندد

 احسان مء وس نمنركمالو داودا تاذ نوكيورم اذا سإ ثدي دج ظ

 ةلحاو دروكأب رو ىف اولا ءاهنعلا ف اهتوامتنؤكياروسالارنكأف

 اير نوكمدت د هل داوم عد وكر امال ؤ د غيصل الضعف وكارزكاو |
 قل عازم ونسعزمول هكدا نم قب تاير زع دكت وةظيلغ 0

 ع لاوءاؤصل نم ناك لام نكساو ل ضأ عجول نوكيا و 1

 | تالطعةنوزل 0م 2 نوب ختلإ)خاد

 اديسيجيو توووو يسم ظ ” ادوعا ءاني باعوا ورا ينرضانون وصلا .
 | هلو ساز لفعل اهنا ل بسلع هنضغامنلا مدد ادق | بني تل" لما او بظلاو ةيطلا راها عاوبايعواهئالشناو |. ظ

 ذب عئكاو باحد وول شعل طالخلو ناوز اوت | يا ا ظ
 نثكووا اموتبلا عارم نوككز و مخ قناو اسيؤإ ص بو ] ىرلض مد ننغ ْ ْ | اهنالثليات عاتصا انه مدام ناله كرز اوي لااا ارلاقش

 | رك عيب مايتنا منيمتتالوقناد دطسووا غامتلا نتف نأ ٠ اهيل ةنيرمدا اهيفالساساعدسم عار رزق مالا كك خوك
 ْ ياا ا ُ وا راس طداشلاماو تار جان هدملا كلاتد تمالإ يالا هلم
 1 هيمسلاعاوالاعا اهلل تاينلا و نوككىنلازعس الدال ميلا |. لا كيطخضاذاو ىودل إو ةصخو كرا ذلا نايصربهساخلل هتسالعو |
 بالا 6/0 ده تاو ماي 5 خب رار دل زي ايمو هيجي نو مولا نكس نإرضلانمتخسو 1 ١
 م مدح ا 0 | | نا يوايطاسو مويا

 ني ذالانلح اناا نتعضل تالا نئارش اد قينسنإخبتنألاو |
 0 هيلز ؤماوزيؤلتلا امل توك اهات زرشنكاو اضمرتا اسيا ظ 7
 0 | اهنشوا غامنلا بجو هادو .نوككملا هتضلطامالا بز اقامت 4

 املس[ ئلاق دالنل ضده و سطل كوماو ماجرسلا ملإ] 6 3

 اهنا باكا وداي ىنازءطنككر نزهدد انتو تاثلإاهنميذ '

 5-5 رووملاطخ اغلا بابو ِيائيلاطافلالا هيج

 07-2 9 لن ناين لاف ترو اع ووعد :

 + عشب



 170 جي 22-747177 تم دل م اع < ل ل يي 2 عي ببيع 5
 - 0 : 3 تس ا -_ د مح

 ظ
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 ظ
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 6ع حرستتا>ت -- تحج تت ب يب سس ل ل عع

 ».0و0ُْظ

 | قلو دبدحا راسم 7 ا .

 11 تيل را اهداؤللا والو دود باهتم با:
 0/1 ببب5
 يس بحب

 اليل رس انتل بيلي .ةداَجملا نبننطسو قظهرم انمإلان ذكألا ْ

 دقو داما غامتلا يرنالف نجلا اضف ناوفومبلا
 34و ف هلوكو ع تروج » كياعبانسال املا نعت 1

 3 وتب

 . ايضا [6راوا راتب وللا اوفنيا تعالو
 ٠ يومي |تحايوعم منعاهتع

 دزه يردي توت ثكنة داع

 ْ تبر متل ارضت نم هنمإام)جال بالا: داضالا هوي ةالق جانا ظ
 نماصوخي اذوامن اكاذان اميل اهاينسم دار ارسنال ارح

 املا! (|سامزنيف خينياكولي جلا نم ةوفلا لاك نكمسمل الإ هده | 4
 | جارلاو تااثلاوهو ناب از ةجالانم لخير هاوي ُش

 ,ةيللادال هبحاصاي م دولإ زور عناسيزم عباولازصرملااذ هز واحنا
 ى هءاورلا هس د شرع هداملاو هولا ييدسىموالا ءدبللءذص_تال 2

 نانمازسد و لهمسإل اءاشسالا هلجؤ يلادرمالز/ وضد كلْزأ

 هوت ٠ يضم توكلت هرزلاو ناصف يدب
 اكلها مقل اإل مدول !عقداذاور هع زود عن نو كرو

 | نينار هسا |مو نيتلاو بايلانمريزلا نولفإللاو "تانيا

 كيل ظطسولاذناكاذاو اهل دوجوالاععايشسا نوايختو نالت

 | فلج اولا مق ةواذاورشكلان ا نحل لولو لي امص طا |

 طهي مهدي نااار الماس اي
 خئامتلامدوناصوريلقاقثيلا مانيرسالاقشا تامالعو ةيشلال 6

 هن بارهطبو نّيهلا داوس بيدناو سول ذاق تامالعرمظن ن١

 ات طاذا و فحضلا لِلْوو أاشلاتسمالا اييضالابلأبو نانيحالا

 الدان ميول اقثاطف نارء غرقا 0 :



 لوس

 كددبى!ؤمعلإ دسم لذلاذاوسملاقدايايال «اتزنأ ظ

 | اذاف نتن امس

 دفانألا كنا لهب كلذلو هتوعصل ]دن امل تحال ول عامدل ننال |

 | تنس ضرة زامل ةرقو تلينعلت وكلها اهوإتناف كمال | ٠
 طلاع نزح ءؤدو تاما باب الا رحال يو ليلها لس لا ناد

 هئلااذعو زامل ناش نيوزيرماخؤ ثديي مرووخو ىولفامش للاي ظ

 ..| 01و غال انضوف مهنا لعل نال عيمداليا ماك تلا |
 ا و ولا ه

 ي١

 هروع سوس ب ميم دع ا سس بو

 ازواح نان مإنارثليف تويوضيو ولد اقام ميلة لسا! رفامجف

 .ريزئعازاركلنإل تازنملا وكسور رنول نام بهذو

ملا تويعوال إل طوتحضداعلااةماكتا
 '"نولقاقثوهفونص

ان روس ومو هيلا: دنيعيبو ا ْ
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 يا الان 

 انهلإتن لا ةلملارغام مف ةةباضازم هلوجنم فرعنا بياذملو ١

 | ولقاقنذ عومول الع ورشا تح است بؤ ايازغاغ اتبايرمئ اس ولطلقش
 كرفان كدكإرتنا ةوانما ا اتم فا فتحا ارخط ماك

 نونا تول ظ 0

 ديم
 5 4 فك ظ

 اا مسد عم نوح فلكر اص

 د اهلسو ا
 1 [ناي ا يي .:

 ان هديك بابا دس هايوياسسسل

 ياام عدلا تدل ظ

 2 تطالانل فل ضم داوملا بجي غاستلازمارس| دبل
 | نهيد مال 'يحاصةهناثمكا ةيوريضنيلاو زافلو انااهلتع:

 ماوحاف ةرالا نكست تلم يلوم عل ويلا عو طل هيدا زاق
 ون "باهل دو شعجرولا نهد امهرد نويل ءام وتلا

 ظ ىلع اجرنوأ سون اهيل ناس دقو قمم اهبر عاهد دن وسم ظ

 اركقخ دادعإؤ دع دمل و لكرم نات وس بانع ديب ىرزحا ةجاحلإ لو ظ

 فيم ةنيخوس مارد هكون اودةضا يفخر وم

 ْ 06 دوج تشر ايحرولدو نإيخيزت نا هينرشو ديرب

 هضالا رداسر# ريوسو تن نك هلو » غنا قو هاد هسزؤلا

 الة ضل يتلا ننسلاو هوقو تذول )تسل نر يككا مدل جلخ او
 فوات فادا بموعد بلع

١ 



 | هتيسعدد
 وعزهمل يؤ واد ل 8و اقنميعؤم ماو اطنم عدم ماا |

 لوهشفنل "تتخرش ملبشدادجولو و ءاماوز مؤ هيلا 1

 املك 6ةهانذ عفن صوار يروللانهد ماقد ابو سدزوأ

 متيلالا زيا هللزمزيإيدين قال د زد وسان و ةلغ اشد ملي
 ضن ميرنو لاق هلال سمو ايذّيت نا ان هفيظملاببساو

 هبحاشض لإم الشوتلاو قلعا ابد نوكا هنكأ] 6م رول !نع هولخ

 | قيل دد قدم نم نوكو وحط نمط هيشس زن شاع ا نييطتملا |

 | هكطعو هنن يزهو: نوؤهمدتييدو نالي دلل داكيو اناق

 ] انعرور شكلو دمويزم:ةوهدل ةةقتق مووت اذان اناع |
 86 و معجم يااهل هموم مل داعش

 دفا ديت يونا اهسهئاني ةينايينيم اب مههنسلا

 ىصحل غامرملانمكرألق دن بين ءادعبالل ا تاموطوسدُم

 فانللوم .ي زل دانه وا مهمتك دلرزعاذا رمل ]سهل مديرك |.
 اتي رشطسو ورقم اطلنعو هدستسو هوتي غامتللاى دام

 ايول|زوع امدتمت ايناام | هكر انه شفا ] ةددضل او قال جان ظ

 1 كيان غو ديب ءارند ننال رس هيوم فكاو ظؤاوياد مهشينطتي

 ظ "ياا اهلانموهواول 6ام انوع طل اورلازع لوب زيتالنا ذك
 ا

 يايا مييلالداف هن تأمنم انارالو هن مازاد ا رم اغ5 ل

 م دندن يكمن .تاينإلد باص نكران اضاادحا |
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 | | نيف نت دويدوجتيسناولا كلنكلازسالو ؛ مم اوأيرو ءلجعد 1

 | دوي منو ةلون يال كل ديس اموررسوزداوق ىاريغت هيمن

 '"واغرب ءابظالاو توما يق زم كلذ مطرز ش ءابسو هياكل ينس
 ابرج هناجلانجرملا ن ويس امإزيقيكو رولا انهة:دهانسنعن ورب و

 أ اعدو الدكر يداسالارتتنف ناو ادي دك انمرضوب نأ اداه ةدادإ هلم
 ْ امام مهادهاش يذل وري تامنالا كلذ دتتسلسالاروب

 قتلادلا وحان همذاتيع مصركا): ل هاطاطالتحا لسع طلاخحا مهتئادحإ

 ظ دج الف مثربرسزماماو ببركلا 7 هشف كامال هناوتيبواهلغت

 ددص م نمجالو هيفورءانلا ند هلا نلو هينصلا ةلاحنع ارق هنو

 2 هايد دس من ومع لثلاؤ تدعاذ ار هرير علا اذمو توبتح كاذ

 الن ومر تلا نوزع جنو ىزيزعلار الان م م ءافطنا كلذرمزل

 | حاولرجلا نم نكت ل باسمالا لات ثنتحاذاو نعل ةونلجحال كحل

 فيينالال ىزيزمل اراه ءانيتمالا و اننجالان ذوب هيوم زك ك لاو

 الاورام ديكر ارعتيمال ريديرعلا ناد نالو رقرسالو نب انمهجم
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 غامنلا رخو ن نوما بن انؤد حور هوجقذاجخف نك نكاوزفللا

  متبحو نلل غامدلا مرجؤ الواهب الصل ينضالا ن نيو عنج رلةجلبلا نال

 لاعبي لومااذهو جوز غسيل ؤالد هبال ازدياد
 | لاومو نتف نار نياك جسام روعي ايرث نلاقي ة رسل وا ١

 | جل اذؤشالتل ينط دأب زكا انا نبل ثاد دنا

 ( ف موانع نمت نكت [بعاهتز مالا نكي نا ني ظ

 | ثود حولا دابخؤف رولا ثودحن وكول ااناو بجو اغامدلا

 ْ | ناكأب اجونمعل سدا قرت نم هيف ديال رولا ناف رظن غامدل |رتشبو بجخا
 1 , اماوشرل ونعني مرولاهن لفيلم: ةنيزوجكتما واع اذ امدوا

 |' ةهزسللملا جايتحالا مول نتف ةءوطتو تيمحعارصو يل غل نام نيا

 :نافلرف جعوسسب بطاغيام باوجنتعا تاس قايتمو قر نك
 دانا ور كليميم علل ظلفو عشا نور وؤمبلا يلف ها زك

 اموشسو هيل. للا زالف جملا مادري باتتحالاو ةؤعل| ةوقؤ ةلالا مبلل
 | وضملااذه غيور تبى ازال جالخخاج ديو غامدلا ميجف تااكأذا

 نمو غامرلاىلا هليسوؤنإبلا يلعل دالي عراد الّيخارث و دج ْ
 س اسحا هعمط غانو هرم! ]وو لبو للا دابخالا اا انام

 داومل نلذالملب اوالاؤ جدلا شعل جالاشلا ةلوبملا ةلشعلا عضل لوبلا |
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 و ؛ذاذوطزجدا طعاما ةجوتتةزتل لتتم تآسان] طا 5 لمل ملص

 ظ يكل ادا زوي ايلوننل هوقو دعو هضم ديت ا

 ب

 | د ةروكماهميج ثنو يختل ماع ءاهثالا بيفدنع ال 17 يضنلازيعا :

 أر كلذ ناش مال 200 ين وروس جازفا

 9و9 هدو ظ

 | متو ؤنمنعوندتسإلا لل 56 ايران | ,هتيحت ئس اق

 ,يئامهح لبحر هداف كلوليدالاف بلم درولان فذ
 لاو دينلاووخ ع مارتين يلام لاتشزوقيسوز تسد دحلان | ْ

 أ تاؤيلعلا كل يالو سما عزي محانر يل يشلا ٠ اموابسحا ناولقملاو

 اك خعركلا نيمو تايسلاوازدالعنالل مهلا عتيل
 . ع ةليحنو ءؤسوطتالا ب شو ووبقمدابلا باش لن ذكو مهل زيج
 ائااضغتزنل طسوز وجينا بح مافتسالابحن م جانشالانييلثلاعم |

 , ىفامو لارا ام جالع بضا هتنحت هنت ايلعلا طابا مامالال 6

 دضلإق ورع افامو زعل رشا امو لاهسالا ءاعمالفامو ىلإ علا

 | 0 هالو ارو ازهار مروا وساوهههلا تاس

 | لتكن ما راتبا زايد در ايلاوراحلا نمارس [ةمالجوج

 10و بأ يضع اوسلو ليش او دانا رشد

  ةايهوخو نايددحملا ةدخل نحةئامالع بَ :لهصلا بيتو

 2 ةحالعو اهيد ءايولعل دس اهنهنن باذلا مسا مدت! هجوج

  ظنكو ووبكراملا باذوإلا بلد بريك و نور جوت
 | اا ةزيسلاونلا يم يما ورانا

 0 1 »40 0011 د ل هناك 710
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 نانا امام نشلاو والا فالكل قروو جنا |

 «يو هل مدام ةونقاذل ف هلال ةس ايلا موطعو نوير اويل

 انكر قت ووناوم زاك أ ]

 ولا غيدامدو غامملا مرتب فع مد نمار و نامر تكا يندم رطإ و |

 تان يصو عولاةعسدخجدو عواد ا:
 لكارينا ملاكم العلا نوعصإإ ليد انهو ادا د

 ١ تو قفللو .نوغرلانيقزلاوريْوبَصلاو فاد هلل اانياوهللو روع نأ

 | فويل مانت اوهاذهىثرقلا) © هيهابونلاو هضن غامدل او قره خيشلا ظ

 | تاككاو نمل اهنمد اك هةيصم تناك !زذصلا ناو غام دل هوجرنغل ضراغلا
 قروش لاف مارال امانر اي سلسل قد اقمااهنسشطود |-

 كووناؤإث املا امافل شاملا, ف ورحل مرول ادئمو مر فوزعمل اهرولادْف

 ٌْ ا ييلاوزبشلاو غامدلإزعسزفو غامنلا د ايف روف ىؤمد

 | تورمحو مادي دشن ع جولة نزع عنو وو شيت اهنا نوؤؤشلإب نطرتح

 منملامأو نعلل غامدلل ةكراشملاببين نعل بَ زونيلاودحولا
  ًاكدجهاردنواورانلايهلكبااوزازيبؤ ديدن يماهترؤعي
 ظ ٍباِيلااذهو ليدس اننا زوو وما وتفضل لا مول وكما امراب

 ااهنكازنإ ناو قكدملا هتنيلط انالإم ك كلاثل يشلاا:مايريااةلهؤ لا

1 

 0 ذات رشكأو غم ذا اروستاراغعواريدد ةظرقت طال ا عامتجا

 1 جاجبب رع هالطواركفاز نامي اموملو وغلا هي) 6 هتسايسسلاو سلل

00 

 كلا املا نمطسوال ديل ةتارع ثيعزكأ اكاد نضنلاطالتغا |

 ١ جيب نالطنوا ناشامازيوعرلاو نارحسب هنوتدو كلا ضيوف ١ :

 عتفانم عميل سو حورلاريجدي نال كلدو غامدلا طسوراعىل و /

 . لش وثل/ردبلاو هدد! هدامدرسلاعمناككذنا انتصوطحاهلض نع ةركتملا
 ظ داوحما كلل تعض طنا هذال عش متل رش اا

 ظ ا نارام جب دج اهفعتصاكاذا
 ١ فعن هيلولاوايشسال يجانيداالو أو هزل وعدا ١

 تسدد بطلا تاي كل نعيمزانايحا فية
 نتمسك اك سس

 ظ دو سعال وم ةطانلاب بوك لاو مو يعل اك

 لفل ؤالاللدو قمانافشت طر انلا وقر تسال كل ذلو لزنملا

 ضل وحإ لج اهرب دتلازصيلع اهلا زا قطان التسا

هيلهاوهتسو:ل هتايسورساذلا عم هثطل اخو رلزنمو رقالخا ىف
 »| 

 كلر ةايفاغرن ومس ءايثسالاه ده قرمرتلا نسحرءانلا نمن اكرم كلذ

 اد نك نركيف عوملا ءاينملا هذ فر وتياوه قل هاد نوي ظ

 املأ تايلمهاوهراعإؤ نان ارضا ءاشالا نه ؤ ل نةمالاوهامملا

 همنسلاإ ها نورملا ناكل اواتذتإليلعتهيقشورتارلا جربت وس |
 'قماعالا آد سضوقس و انل فام هنية دفيطلتو ”نامازيكيلا هييطلا

 باكي د هزيةنادردد يطلب ماع



 ن1 21 نوعشم تيجو دهس جق1وجو لسيف ا

 | لككأن يجر وطنذ و سم او زاد ل ضفلاو بابان سيف قوتيلف هل ش1
 | رككلا تكأو زطويو «درنغ نتورك كدي جووالا وت ١ ظ ظ

 | ببال ال ءدضووهتلا وهاهو هلكافاو ةيتسا واهل ؤانمونتح
 اف هنيارلا نال عيلة جلل ةدقبلل ةلئيقنلاتالتفهلا كلا تك

 هعتمو بو شام ءاعينزنواهيوتتاوزوتةناسفملاعوملامتناكمق

 وا جنا جراما بسو ركولا نفل 013 اشنرمااسال#

ارح اعز اهيا ركل ياطير وحيا ذا فعل ظ
 8 ج

 |الوإ ناسا اوك تسوي هطسو ا انا ظ
 امو ققرلا9 طمبعالت حضيواريدقل ]تيوتا لج يصتم
 ا الفتسا ف ىداملاؤ ةداد/جاضضاو جراسا درك تيزحوا وج

 | ماتارتر الع نويل لءاجتسووتجوماباكا نر تلعضاب
 | ىف تفعيقو اذابضاهنمو بلككاء ار اهنمو بطقلااهنمو اياملا اهتم
 بج. رول هنءنالار وإبن بحلم هتعلا ف هوقو هز حاوفلاداهزسلا

 لانوس زم ثديعو وجرت متنتةات زحام نهد

 | لح للذو بوقو تب طنصاحتوكيو ءادوسرع وا فصزغو ادد نع ظ

 ٠ ٠ | ةانصاءاروساؤ تونلعتركما يجورخالافهامانلاءااثلا |
 ظ ع ا بطلا روما عاقل ءودانجت نما كذا

 يمس 1 2 ةزتكا واج 5 مهل اذا حاس تاأعا |

 ها مك سس ساسومم مسعمم ومس دم مسسسم دع سم سمع

 ط | ةغعيبإل لرجالهؤ تائب ةيرحال الا الوب

 ظ اومو لع ]دلو ةمئاوموُو ةعاعج يفؤاالا جالو عوؤتمف جلا

 | قاطنلازنرادإؤزقافن وتو دعنلت تريل نادل با ةيحوملا
 كليلة دات ستربوالا باكل ارد انىااتونيو
 .ةنمالاةيزجا اتت لد عمه ن ىملا طالخإلاة ارا

 ظ لاء اقع اء ةئرعم د تك هذةابااطيمهتسِت

 ا هضف هلل ةدساق يو د تاروككملانعااةئاحتا ا

طليق مرا يش و غامدلا ىو وف ةنؤيزلا هراولإ لقوم '
 | ! 

 1 | طلت بطعم وك هنم عطوه بلك اذإو اماو مسا نيلاوه ظ

 ' اللَوآ فاو بالكل بطن موته اكفاطتقمسإب ظلضفءافيا بعللإب

 أ انيدكرإل ايلول اه لعامل مدالله ون بوهزجميف ار ونيل ةلعاطلا | ٠ ١

 | نموا ل هصزع روت ءادوس وهيا نبل ةلهاملاز الا د ابتفا دوس |
 أ يكتمل ءاروس الزعل ارم ايلا ءادر انهو ءاووسئعزا بْذَغ

 | ناومجتو تعزل. نع نوكامايلد ب بافع مدزعو غزو /رتحاوا

 ] هما لوصح دوك يتسلم نك يفاو ايلوعلاملاهتعن وكن اكأ

 ظ لادا ديكلقمو لاطلاق ئا هّيعوالاو .ةواروسلا
 كوي عامتلالاهاوضو نال هوجو غافلا ةدس بؤ اهفيوصحن وك

 ا تير نيا اضم واش طا ْ

 | كايلاوريس دف يسع |
 ه1 8عمتمب 0007 هيطسم



نماعاه كمر اهتسراهتسال اههتمزوعاذإو
 دبا افتر اكما ه

 فلل اهيفكم ةدئلاّركرا راسم ةلعلا هده ثريا يكون

لاف عاتا جاع ةيسوع جلعلا
2 عي اطول يول ا

2 ! 

ابز عم نال [ضمنوتو دوبم ا بمرلارس داو ايبا
 دهيم | هد

 فل فشلا 6ا اناملا هدام ةح كلن و دج اا ايمو

 لا هبل | دامه يلف كارز او دعا حتا ماليا اطالخالا |

اكرا ليطحلا نبلجد ا نيوقالاذبط غرطتشس ان تامالعلاوباسو
 ت

 مال ان غفتسان |تححل| زو قص رلووسلا ناك اورو ا فتم ءاووس

عورسارلاوبات مدد لا 2 ني رئوكلا م مدن هس امازو جذاثلا
 | 

 الخير فطتساوأَ 5 است فلا قمل نهعونو دالشنابو اكها

 ا فصن يو و دوو نإ

0 5 زعل اساله بسن وأر كح نخب لل هدز+
 

 | عاود اهنعم تالطنإإب بيطلاوةدير تلا هلا غلفتسالا سو
 | درلاد ءراكألا غيط مهسو :لليدو تارهرنجم ويل اؤاولطيسن اول

 ظ نثكا نطوتملا كد نلف وزان عيمزبلا اهم يلي ظ
 ْ اهيعب حاف ةددابالا بيطرتسلا هادم فسم عنود اهمال نال يبربتسلا نم
 | نكيدجست يجز بلككاهادو ايام ى ايمو دوا ظ

 يلم ياصرانامءاهحروعو جانا ككهليتخءاهبهاصوا ١

 يتبرع 1 راقد ةادنووتةتعتبلا ييبىاةجؤب
 و. هج مصمم ك0

 ا خلوا مز انتو تس _ديوونلارينلو غامد ةشوشلل هنخمالاو ةداقلا

 |هلشالاةيب دش ةلفص ع يبسوذلا انامل بحاصع اهتناوونلا

 | الواقي اركوالاو طالتخالاو 3: يتتلام مويا حره باهالاو
 | عير الاخر يعبسلاةكواو طالتخالا وكيد اذا ذهو تهد و ريد

 عالميات رومي جتحااتتت/ 3 "اتا تمول
 عزاوهس يح لوط ةفسالا ذك نونا ا نسي مضي امش

 مهاره قع ررعشس ميلا تايدغللا بعرتللق رو لولا قدوؤولن

 ايان 6 اهلقسيع 0 تم ال

 9و امون ديزل غللذو تَرَ ل! سوستوف

 يااا غيري: مون السا نو ْ

 ظ | طيز أوحاجانمد ااكتفطنسسح وللا فانمربيلاو درسا جازم تلو

 .ةإتاماورتا جاكرتا هاوس مو سرا اعلا بشلاجزبك ظ
 رم رسما اذه كلذكم نايسلاءارنوثيلوهو همذالسإب ىجس
 فاس ه1 معالم امن

 خملاا نه بْسوم

 م 10010 نيو نع نزلا

 | اجه اهنف اواإعيو رمزا ناؤ مهتيسو نالعا |
 رشا ديل ةلقاو كلزمحن هطايشوااماسسؤا كلم 5

 - دم مح امسع جا

  5-5ا ٠ 0-6
, 

0 0-0 50 0 

/ 5-2 
5 ٠. 60 

- 7 
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ي اطل نوار دليم دش ال ةدعل | نفاكا قو
 ت

دلو ةدعللا هزل ءاروسلا بايضنا شكل ءامطلا وهيا
 انكار تكلل 

 ونار دوزوسفات ا نرجو عهيللهعما

 | قربنا و ماعطلاد انهو ماسحلا نع

 عمم هت اعزم هتمئامو بنل تارا داب انهت

 موت |راجتاتيلخبطورقاتتو همدالا ادنوللاوس وش وعبا ]
 هاى ا

عامبل وطعم هرارح تن اكذ اوغاعتللعرتولمد !ةيلعلعن الد دن
 | ى

 كوة | .طالخالا للتنياطلا ةقلحت نوكيا هيأع يلوذ اوما هةليتسسا

 مضورعو ءو ايلوجلاملا ت ثرودو ظللاداولاقضمارالات ورب لعام دمرتو

 ِه ايلوزيل الان السا ءاسكو م هجولق مر ايحمدشل كنذورتكاكاتت

 م هبحزما ميوظرل ن !ببسلاو ناي يضلل نمورعب ذنو ظع ينال زد

 مداها اال اس

 . ءاووسلا ةرثك ه صلو ضتو مضحلا كادوا ت11 نشكو
 مخلل دشن هماماو اختلال ناو ةهئااو قنا كك
 .لتازاهضداورياموسلاوزجال نكس ؤزوقخم ثلاثلاوقانل/
  تارلإز تلات ذا تاز «ةةققوارلوةةقتا جملا وتامجالا
  ىلاتلاتساو قارا طالخل تورتحاو ءاعمالار انم ءانولا نتالوض“

 اكو اسر اغاهنمعضترمف ثزيعملوا امرو كرحلو ىوادوس ربح

 هكدا مداخن يزيل زم ةظانمجسو ازال ل
  ىوؤيلابب لجو ذااوهو قارمامد,ؤزهدبدكلاينو مراد معتق ياما |!

 "أ اعمالاو انا بسيرة وذوقإلاايلويلاملا ببس ظ

 د ءادعنال نواس مالا ددّسلا بيسلا نولجح نوزحا موقو | ْ

 . زويد «ناملإرض ةيقنط د يبلخؤغلاقورلاو ديكألان نينا الوه |
 .ىدتف عامدلاذهيسنااو انؤوالزوتسا بحور وكل اراسفلا |

 ١ عب هزل [رشحويريدإي در امىدادوس جاصامأ هلك بلاك ناوكونلا | د

 نننيلا يعي حسا ونجم ا

 دي يوم ةفسا 0#

 ف ةاناي انا ال مداد شا تسلا: الرا

 اهقزبادال ادت وكيد قرنالن قابلا نيئتملا ندا كلنا وز يش لع
 ْ جوك ناهجاند غاممل لا ذاملانارشو ةهمالا نين مدعدتغ

 وا وتتل دوك .اونلامكبلا تيدا ظ

 , قهاط لكل قسلإو ءادوسلا تاجتلعتوكو غلمللاو بقوات
 ةطلاو هييلاؤ شقنم)ب غلمللاو لإن عكس ل مرال
 لهن ياجميل ىييعنالل لج هويدا ا
 ظ راموس هزت متل زوفو اتا لاو دفجكأ

 سوو بدو ورو تدوو
35 . + 2 

 25 ا



 ىو

 هلكت يسلب و مدد عوكل يل وهون لدسلا

 1145523 بيزيد يسوم درا ف فاد
 9 /مهاوهتن ابريل داماس ليز نادال كةنأ جفت + ' 8

 ا تنالاعة نع ةنغالا متي ملاذا اوبالو هنيمنلا مؤلعلا ةلَصا نكسر

 .اهنك نامدالاف ليل فانوسإلاو نانا ةيمال نشأة |

 0 ؛
 9 ب "دوج

 110 و نود سا

 م ع2 تدع سمسم ّ

 دانا 1ك ابنة د .

ك اقل أك رظطاىسو سو توتو تفي '
 لقا

قينوومطءادوسوقايلؤلا
م | 2تارغ ويسعد لاونؤتص بلغوا 

 

 1 | 520 تيا اذفو ىلع بةطلرفلخالا هم ينام ف ككلذ ذلو :

 ٠ لامع غبجو ماكجسالادنع بتم وأجنالاو هس: ءانوكسنارج | ْ

 ظ ا

 تعج روناوتلاتيصتاابا نوب لئاقما قوم بيلين ناز
 | اتصالات 25 مهلؤ بحت نئلصلاواقاسإبلا نموت

 ' عققنم هييللزارلاىنلاءاتزسلزهنتا"ةلياهالؤعا جلا
 أ قورلإدا ركتركلاب جذاسناو [ركسلاب .رترملا خضوع نيركلاو | ظ

 ١ ديور سرها نان ءامد]مدق ءأمع بالحو ا[نكبطريو اميز

 أ .غامدلاو لقاا زوق بزجر ولا نان ءايحاقتبزشو تال 3

 طن عراد بالإلعا ايو داول يشن عما 1ْ

 ا اعورون ا ناسلقروو نسودؤجيطساو ف ماوبكر د ا نما م 201 '

 | هلازنمال | رس نو ارك ل2 كرر وون اتيسونيوسلا ْ .4

 ١ 3و صاحاتا هضومتلىا ةحاب يمت نيملا جياد اوردالماقنما

 كابس اطرد: عج عِلفَضل نم ادم نا

 انادي امو تفراككدالا امتنا تينمدان قمر ولالا 0

/ / 

 ْ زكا ورضهاو باجل اسوي ول قا وسلا اكن 0
 دع

 .ماهناننم الكب تلا ذ واسد ااويلاناجدعدون «نيتز | ٠
 زالة يصتحامعنيو ور وز ةينياليا سةر :

 | ىف ماع هاملعل انجاح و لسلام يوصل تاع .راولل اميسو

 دلتا ةبالبباساوو اكتيككوزيلا زل رقي جم 0
 ور

 انج ا.ليبكك قالي رم هلرطللو كارلا والإنس ديد
 علو عدا ظدعي ديلا :



 | ينو غال رججرم رحالها نه تاكوازكا ب6 هسا

 | اداحنيدجازصو اياك علا ناك اظن اعنف هيلغوادوسلا للا
 ! اهنواؤ لفلا تاكد او داوسلاولاهدانولو اربسكمن بيرطوالاو

 | دصعشلاب | ةلعلا ناكر او ديس اكم نمهداملا بزجا نفاصل امضي

 كنها 4و عيان السنن دوو
 يتادانتم ادشم مدل نمل جزيف ملل اكن اكآو هجازح/ يربك ل فدوسا

 اة ب و اهضارمجا ناك او

 عاج أرلوم نالعاو ءارذلو جال ام ولو ديملازجئذمو

 كوزوانناف عيطاارشنبلا هلو غاناطمالاو قمر لاورنحلاو عضل! 1

  قاناءامرم ةذخم ةنيل ةنضجيزقيطكلاثلا مويلاو ناكاذاف نيمدي

 ٠ نا بشي للذلفيالعلل لوسإاعةلعلا نحل تملا اقل الار إرم '

 |خطم ةآملاا ءدنم يخاص ب غفتيد امدوَجَنمو تاخد نفت

 يلم ةنفالاب تدنتوورطعا نور اعلا وص عن يمتتا | ٌْ

 | هالابجقس عيبسادب ناكابا وزخفتزنبلا داق وريعلاءاك
 د | فاما وواهداماودلإ هديل ققتسا تا و روس هسا |

>. 
 + رب

 : ايلا رمق بتسؤ سد ضاناودد دئلا رده مل هناو غامنلا

 'يجولطو لطف مريس وال انو ىطخوببلحو نار و خيفنب او |

 ظ | كلولسو ءاموسلا[هياي مة ديوفسم ماما شلح حاربد جمب نش دو

 مام عابس واج هانت هاك! برتحشو نس نانا
 ] حيرب هدوساحلبلها ةقسو جاع وج# نعورعللا نوجا اذه تالا

 ب هؤحولت ناو زو يتفاو جاقبس هارد وشم دجاو لكونهم
 ْ اتنغ اعوزن )ب نجسول خد قلب مهتلمدجاو لكسب يرتو

 3 دوسأ ةلولخو نومراكلا هنعدازينم زبور دايد امم سر اندو

 الضار ةلعلا هده بحاص ناككافىنهزملال اج يبحيب امو .ةيافلدبت
 كلِ 5 كلذ ناؤتتسمالو باهرا تايما نابل ب ١

 زلط الن | جدني نوبللكلنلل اهو زورا هاذ صل ]تحن عتاعن)

 : | ةنوانلهس» ءاو ديالو دضمل مالت افاق تس الاو تاميالفلا نمش

 | ناين نكن ايذه قشكواناهم يله ينز ةديحطلل زيي

 أ هناامش اءابىطس ناقةنيالاو يودإلا - نم ميم اريجعتنلا

 بيقول باد قلة علم
 ظ اس كيلا ءس

 ضال الل نذ نالجامو اتم تاطعاكو دينو لس اخئاللو يذبل | بإرش

 بيضا ذهل كل اورو نطقلاو جان افسالاو علب ةخروملتم
 ىسو ىدنمل خطيبا ور ايللو الا بلو تيمنا رطب اوفس

 | حاتغلاو .كيئابض قيل اتا حزللد جهلا تكا زم

هسارإه)طنبو ء اد ويبلل لول ة زو الار ياس بيجحوولملا
 1 تال ا

 محا ظمبتلا ايل ظيزوضس عضوه دامو للا

 | هراطصلل لهل ! ,ةودالا ام

 7-2 ع

 خ1
 ميلللا وتر رذ ل هان[ ١
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 ! رم
١ 

 هايلقووه اوه |م)هسملا ءاوزلاو هيلمداش مدام اينفضدواةزثالا

 تفاؤاو كلذولعاف هنب ايلارورتلا ”ظرلنلا طلال نعنداقلا ةينالا

 د ةذهالاب ابوح اريدنل امو اناا ارنؤ نذل ءئونطس قلل(

 ْ بلا مايو |! لم انكعامإ اماياذحبأ نود ؤخوطسايحئلرننب 1

 | ضاالزكاؤ ذوق رؤس جولات ملا كفاناو لامانع:

 ' [درولا نهي اننو وكسرت :والع تاوالقا] 6 نال ]ميل قلم كلذ
 ا

 ةمؤ للان اج ءاوسعاابتتحتواوهاوال جت اييورتاطتل
 خب [هلإ نانو ةبيِرحِلجوا ازال دس هفؤق دم ةدالملا
 ا يل يلا
 املا اهدانعا )هيل ةْضن ركاؤفلا ئه نكسلو جتك حانت
 | نه نامرآلا اياملا 3:ل .قاوولذصلانعوكملا راولل مسمع
 | نع - كج نس ولن هدفي ادوجالاو جوناوازوللاوإ حشجتلا

 ١ نريد لولا فصلوا أصوصحو يع قل ْ

 د او در ٠ ١

 أديان زئيباوم يلا تلاه والبت ةلعلل اوت |

 لطي ةيعلا 21 اهل هت كيكات
 اا هزيالآو هنشمالاو سه قرود 5

 فرس كس هان يلا نيتانبلااراالنلنجم

 ا ا ع كتسنات :ولادأب

 ْ الجر ولاءاهز دست وبلا وقس هيل دلخالاقزتحام دبكلا
 0 ا و تملءامإع هتيلل دف وركمكإ بطلا نايلبو

 | هعمل اذا سونيا وك جذاسلا قحط يرجلجرنل نحت
 1 ' .كلذو قلئاضوضحو ايت الإتت[رم مالو [يجزحو قاسلاو جانافنالا

 | ليعسو ٍةدادوس انجالي يزعل ة هلام يوناو بيرل

 لدا ىواوسا : :

 | «توهتمآ ةوفلأو جازملا بيع 7ث ةجبطلا» امون ظ

 / لهنلا نيل ا ءازوج قوق وزوككو بليعام هع اسىاجياعتيل

 | ادوات اصوصحو نوم الاونة جصا لّيوط لاو ءادوضا |

 ظ لاك سلس زءادش انيك ة تقفل ون مجيتاا بح

 . | كلدو عفعسسالابيتعاه و ”ةيوقايلا تامرتملا هتلر لاق
 | امهاورا ةيقضوغامدلاو بذا اضوشحم هير ع

 انا وكذا اركةرقو زوسلاو عنيك تارضضللا ضو اها
 , . اضالثمةك دي دعا جوا برز ذاق
 م أمت آو ىنجرلاءالوه هنن باهر اووو مياهمول نم

 اه روسهّوالا دخن يزيالبل هلطقدس مدن مظيوا: حا

 مضيت يوسي ظ
 م مسؤاولدو مههنجرسا هنو هيشيعما تا ارسيتلاو م د ميا

 عاف ةلواف هالو داوم



 كح ودل مسا برطتم ! برع للان يني ادني لال طاف
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 ني سكوسو ع 2و و هئيِلل اهيبلو لوضعل اسما مناف ل صتلا ةءءادرلال :

 نون نم فيصل |نهجوسو ماظنالبهيبرس ةنلئغتاكرحدالل جديع ٠
 | ى اْدّحْلو ساننانم ةيبودلا لارج باصؤيلاوبمت سلاذم 1

 ذك قناة شل كلذ ورجل تاب قلل جاذل اواي
 ا ىاطاخلاو:ارزخ جال باجر زريك نوؤللوورلا هلو |
 ظ مكرم بوي ]كا ض12] تامل نم هل ويا مج تكو هل ”ليطوللل ٠ ظ
 ظ باكل ننس من الانبا بلككأ ةضعلو تامر ةرتككؤ دش انهو
 ظ لازيولد اجار هتيرمتداعارادآو هطيعيوخ نم :سييزهبيضعو سدا
 | يي يطع نكن افدا عمو نتا نماتنع تلا زبسؤو افاد

 | هبسو ناشطعن الا اخ نول رنه ص| ماكاو فسانلاو ظ
 ١ نالنوبلائانضازم بطتنانيدن | ولالللن انيس «ذاسإ نصنع |
 أ امنكونو لاضالاقد بالا تانتوكس همن وكرالوخ ف اما رشم
 ١ و يليرشلا ماين ادؤلكذىنلا ياكل اكواجانناككتتعو 5
 | الدال نمو ارك وتو كلذ ناش مارق روتحلا أن اضم ساووزتتلا ٠
 بيدور ت يزال بتول يوزر وود
 : في يوبح بو جات |

 ْ 27ر6 ناس نشكو نمومؤ كيالي هنوف انأ نا ظ

 | نلثلا تشو با باريتشالاو هيحاصد أد زووق اليك يلزم وم هي يف عمو

 ظ | باهتلاوءاروسل) ل! تايتساو هيلا تمل نوكيا ددنعورهسا ةزكك

 ادركت ءانم ءادوبلاناطنمثديسو ءادهتلالااهبالثناو افلا
 'ا7امزقد نوكيآلام ءاجرو لتس اناضغو هاه /:كيكملا انهزم
 أ امر واين تامايرو ةنف قعاس الق اهيقويلإلا كلذ ىو تح

 ! نحووكاطاوأ جس م6 ميط تان هقوؤعسؤاذطو ظ

 ان قوشعملاوىآة هما هوه ةعمكرو اير لاهلاو وصل[ رجع

 | فصلا أناهو حاككلاو ةعضايملاالو لاصولاو هزماث [قاطميواطلا /

 قرا ابك نييداعلإ]» مايجي رجنمو نيلاطس ىرجيب الوش لا نم
 منان وقس نيكون مز ووحلالاورظنتنلا الوحل يطال مارنيكو
 | هوي مرتالا ءافسو هتنايرل هقطإلل| فريل اذه عضوات زق كد"
 مهيطراسلانمي مه تالا نيالا غلا خا جابي
 ١ سشفوزتعلكدلآ هل ألككأ عدن ل والاؤهلا قنص رافكاتاياذ ىداشم و ظ

 غم دربك يضم ويعم رجب ظ

 ادم صدم عم

 5 الاقرتمل كلذ شيل. ِ
 مدع حب اهم

 - نا شي ظن اكوحاضو حضل| زيه وذ جليم

 | فالضمو جلا لايتوداررتسالو عتاب وكاس ٠١
 ةححس ةدتققخشل <

5 



. 5 

 !ك حجي < +: 0-7
 4 5 3> 5 3 ١85

 هس دنت تا - 5 5

 قا يا يحب -

 ناز دس أل طلاق تركنا ايزو اكءادتس ا رتتخو اوك

 | :ةجداجا تامر ولورا تايتن لها مط ساو 5

 ٍ | ف شجؤاذارهوتحتوو ىزعاادالل لاو نا” جراخلل هجوم او رالا
 ظ ةةهةتحافسوواع راهتازكزو ةضمإ للا نسوب هحااعاسن لما هقوسعم فوم

 | وعدا جونو طفنلإاهبشانيدشاةدنغاةةتتتلا
 خلاوم هئنصموكذو جا 5تغةنولاريتتذ ضنلا خا وشالاا فروا

 ةمانرعت نان نيرا ذيشلال 6قيككر ارم نرحاذا هماننوكب وعملا كاتو
 ْ ابدا ميلغلاورددل بحاسم) 6و هقشم ةيلعنفوفولاناكأم ميايحخسأو

 ١ , لاصولا نم مف ذاربةلمالو الاصول جوامع | احى داش انه ييرحرت ظ

 انواع قللت ناك ان مانو وردنا ة جوت ف عق تسر ناو سيكو قش انا ٠ ١
 أ ايؤتسلا 1 تاينعنلاو تايلر وز غتشيقلاو عامدلا اها وداولا ١

 حاسس طينع كذا نأت هتيطاملا باوبالإو نيكذملا ظ

 دف نتللالا اهيلاوم ديف زجل مد نهلفانعد انسانا يأ |

 172758 هداج تتش نوال ةغصانيلا هرج قمح ا
 قولا قانا 5 امايلزيلادارسرت وشمل او

 ظ | هدسائلا هليفتو قيئانل | آب لتح واو وم . معبأ

 'داهيطعاهن ريم هلل نفت .

 ةكياعا |. صيف اويل نفاع ا

 | تادوتعا ايدو نكت يراها ]

 د ستايل نمو نبل اطبلاو بذل ى بوه 20 افطع ْنَّيحا انو

 | 190605 ترش ىهإب لاقلشالا هك ةةيعت يد لاهم

 99 | كلو مايل شكو أهو قولا قاشسلا إب قاس قلد اجالاؤىاا

 | مكتنا ظيداؤأ م خت ينم هتمرتيكاا امونجو عايانال ندد

 با

 ا
 و

يه بيتس يور
 شالا ها ت

ا ء نقره اقدم هزل !بحاض 6 مءاهلوك
 0 7 أنا ءايطالا اهييدةلعل

52 7 
 | هللعا ةلعلاء اه مو عينت نانمالا وتين [وف تامئلغفا دوبل ضوشلاو ٌْ

 سرطان مارحا حجما ىدإت اهك(علمدلا نينا وزي َن 8
 00:77 لك

ْ 

 |. الاي ظعمو ونارحو هتجلطيم هتجلطبو هناي رمت اكعلءوهؤلا هّيفارع + ظ

ْ 
1 
| 

وادوس ةداملا الابط ايلمزينلا نود كدماو
 جالعمهادل |, هداية 

١ 

ْ 
 قارون لاا ةاضوامو ةينجابزتعشلو هداللنالوؤفإإب سويت ظ

 منال ”داننالظنز 6 اههورظيلع جالختا 6 دأب
 انعيمزنوذ

 | ضيا ظنللوثايكا قالا هلل تسمنمو ىلا ظ

 ٠ .ةجاو بلو دنسانل ةزيال جم 00 نال

 اا تاوالا كل ذكو نما ل

006 

-_ 
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 لل ابرق

 قا

 !اس رت عن 0
2-0 : 
 2 5 01 فلأ نضع

4 31 

 مويا و ْ

 هي لعرلادلا تاما كمملا تامل ار ك5 تامقام ندوكدكلا|

/ 

 مونوهتايسلا يواورشل هيلاوويهوحَتاسوطحلاوتامولاو |

 العلا ءاضخ الئ ذ ونهج تاج و جتا عودا اولاد |"
 تؤم غنوماؤالوراائا تكة يك ود ٠ هنجام ف اديجاماضفا

 ١ ديك( دال طد اكن هيك ةنويطلإ مالا نعز هام ؤنوهئ اتت ا
 بتوراولغاوااضةبيسوداكماك ذل ءاننل يش سوكيس إل ب

 كولور عاتي ةييكووبطل نباؤسم راهن وبا عخل 3م ظ
 نتي باذلأ انهم نيلوالا سلا 9 ةداس/و

 ا! ئانصإهاوهنتسلا انهو انكم
 ايفل طعنا و ةهسلسس بييداماو 5-7

 ؛ ةاييشسل دامت :

 1 7-2 ديت ت7

 كانو زها نا ناهظالابزوو تلاد جد هه رزلاذ
 3 وادم اسوا ةيجلزس جوطر ا دربامأو انسلإ واق املا ملتهفاوحيورلا

 ظ تاكاؤا 0 ةءاملا نال لول اناوقورلاهدلاو ىناملا جام انزع داماك.

 20000 نيبال با غامبلا شوب واخر رقرتخ يد

 عع او تاجا ةداسا تاك لع طل

 دوم وحب ع هدد

 ظ كلو سال طعم توكملاو هس احل برس هءاكج ومو هبديورهس |

 | فات ويس[ ضن ا يلثلا نتصل هيله خلاو تويسملان + قزاز اوحو

 عال الرت عيون او نعّصا هياعوكينل زينا اصصالا ضيع هيشساوأ

 انطوت داع تواطالا سوى وملانول ةلكاتسألاو ذل هده ظ

 قون ملفا ةنز فيلو سنساوف والا دولا هيلي: ظ
 | كيد مهم نمد نا نكيل الان ملا هقلمخنبم توبسلل نيب قزفلاو 1

 اجو هنبلامالوبح مهيدعلاهفشمبو قيلكلاب ١ ظ

 لاوس ديمللو زبوكزىملا مشل ثم اجذاس جا زملاء وس نكت ظ

 8 اهلارسملا وزي اصما يع ىذنمو كاسللا ءاوجوقسو رومات
 نيو ةروكدملا تاسرامالإ ]ثم عيشدالارسس داولل نمع]قجد نعد. ظ

 "اج يفلا مواز ءاجحالاتلك تسال تاك بارز هيد يكيايكدسلا ١ د

 206 دعو تابؤليزل]و ةيزيزعلا مرراكماذ امنا تحوفألو

 لك مساو املا حو لاو م هد املا بيج تجاهمالباو اهدنورقلطا

 وجربت ناو -٠ هيصانلل قفنايجرسإلاءامو

 .فكذلو ىالانمربالو (رئارلاو غامملاز يوثق : اهذعو تايمإإو نزال

 طاريه كومتلا ناو جمالا لطم نامت لتس واول هب
 اهلعو دنهل كميل اتاراجنلا نم تقي



 ا ع م "ل
 اصصسسس د

 ايهتابسا يلد اؤعوزملا تينا ث و دج اكو لءاكا حاصلا 1
 نفل ملازما هبحاص عم يحس ن اعنف بطر درإ تضع |

 اييررواخأحو نت جينس بادسو مامزملولظفرم| ارلاإع بصير اوهو ظ

 ْ | المشدد اهنا لطي اهنباوا هنالك وتشد جود اجفاعورتعسو | ْ

 | ااناقوقوم بابل اهنممو جزبول نيو عمل وز هؤعيسارلانهيبو |

 قالك تكي اديك نالعيلا كل يبورشمديم كيلو ويلا ١ ا

 اه ماجواعلاو اعاناموهدن ]سنه [سقب نامد تف اديس تاتش ظ
 اذا نوكم ديسيتس نافذ هتيطحملا ةددالا طع نيت بش نرجع |

 ظ . دوف لعيؤسما لت نانا نسبا دوامعتيؤي رسم ءامأ

 ١ ثاكر ان ددايلا نوعا موتلاو ررابلا ءاللبونج ماض بلل

 | كلوزعو ةانلنتلا وأو أ اكوملا بحو جيايالابج غامللا هنت نذل

 | بايؤامسالو منيل نوزنؤاةركؤلا ءزمازبد اهم لات ووالا

 اي نع هحراحةلرعم هطسر هل 6لانمل كلد لعرب و ناضل

 جرس مدار طلو جدال ايام دخن سمنان

 اهرب زغب دس نهدواط تانفدوان. ددانلانهِيينمِبَو ْ

 . عضال الهانم بينا ةيم مرسال تودع

 | هذرجراقإلا ورا ةىا 2 تاج ورا نان رسعجوع

 لاش 0 هاير و دى يباوجلبجينم حمدا ازم ماركو
 | دعتسملاو هلم شواذ ا عضمملا ةداشساو ريب عوز

 9707ه مهو داققإ هلا ٠
 كقرتامالعو هنعدنمإعاو ايلول الاهم لكون وك مقدادوحاواسوا

 1 | غامتلا لارطوقلا يدار تاراخطعضم متاحا كيملإو نوك

 | الاب نيعدتلاو نزالالاهتس عمد يوصل
 ' نيثدعونإإ مقابل ؤ جربي وركن عر دحعنلا تلا هتلورملا |

  ةقارانمداجلزلادون ءايهسى عجزنا هرتكاللةعنلا مالت ايلا
 باو جتا ءاملاوتساو ىوتلا الملا لنه جن ايخاكوق

 ا أرقشلالعءالطل اؤىا هويمالز ثمل عاج تونا جردوا

 خيالي فيلا قدور دوال راش وإ ينداوآمو لص عمدنم هنمث .

 لادفدين دنهل محا ذميلا نات ةةيتايتتج
 2 تالوطنو نيداسسايلاوداخل عابس لجون اةركدتمو غامبلا

 | كاهتساو بجتلاو ءايللوركتلا كرته تاجلاعلانمىاتهج] ونجل“

 بلسم هروكذلل يطل ناهدالإؤ سارا هماداو هئيلرلاونوكملا |

 ٠ | دم اننا ثادهتلا نمد زينل كرا وعنبلا 1
 0 0 اسوم اساعد هم |

 , طا ضنلاو ريل انكش سال جولا م
 »ب

 هن و
 لدوإتس د

 . عنب ق.زيكتللءاَس ْ

. 00535 



 ب

 | ريفا مرخص كام مجم د27 اجر هين 0اس براتز نجع وجي
 )4 ةس ره تاغ درع وسنموأ و يكمدم عاقل لن دنع هنلكلا نموا | ظ 0 كارلو قم عاطيوجتاجديت فس ارب

 20 ءايسا اذ ةددكدللا امانا :لكك هونت عامنا | اد حلودالا !ةابحامو ايفو راددلاو جنان ووين دوك اال نسا 3
 الا ثرزعواىأ ةحبوعتاتالاتاز55جيجدأ!هيمعدل د ف كو جيا فاسد” ةطدجم هديتي توروس ايتتلا |
 ١ ىاجوكتاسوج حلورالادق يق هشيؤعئانالا ارو »ببب | نئيلغراجو جرلطلغلوسحلعلو اَماَدْرَدف اوراَو كلان الكلزو 0

 / م هتنبؤعرابلانشلا كلذ نوكسدمن ظ ا متازز هدس كلج افون اة يتسم غامنلا نقسم طيلعطاح/ '

 2: لاذ ربو ءام ارضا اكعد الريم ةطقلوا أَو تك 1 / خيا خاناو دن ةثكلاهنعثدحةناث ة دن ثدعلنإو عضلا هنعثدح

 : واريد انرزص نستفامعيؤ وسار از 1200010255 مهب كبطل دبا كاد اق ننس

 2 سنس هتبينا هلل كلغ ٠ حس ىئحرو لت كا وجالال افشانشع كلذو عالصْس ودل اودل ال ويد وى زكلإب3 1

 المور مالو اواو اةلتنس ةينادبح تالا قات اوك 'ا ا هنيزذو نانو [نعالاهبجحلالا غامنل |رّشنمزاودلل
 د ةئيرب وسل كنع ان | حرج غاعدلا بيوم ”وضالا كلت تدغنما اذا كلذ اف د تودع

 كا ينلاتالااذم ناكتعضادبد ا ناككلكوبطلا لهاا يد ءالاهميرت دن نول قطن بكوب اهو قرا
 | جال هتستلعيد إم .يداديل تاوحاميجن أذ كلذ ةنزرلا حليت ما ١ ل ةايارويلإو اهفاجناججوهساتت جدا جىناجح” اهعج
 لاو حاحا عااد يلوم يرككي ديدن ناكل لذ ان ةبدام يركع الا باشا وعيونها

 .1د ذموهامو نعتاقلا حلا حوسورطفلو عدلا جاجتو مجالس أ ظ ١ اصان هود تاوصالاركامليكو طقيدإ" تثينل١ كايالف تأداو

 دع لانا وول بلاد وه رخو نس غال ستحومإ ف | | مينا اذاون مالم ءايبالا ا ناتنالا)تيلادأد اذا

 .| زاهد عّسولا :اتناداستالا «منئ وجو جاو لالا ١ 2 كلذ نلئزعو) ورا هنحشنلذب طيح لاما ءازجل لاس رلا ءارجا

 تجوب لطالا لاهتوزجتل ام ةغناملاءد اورام اهركور طتخو . | نايل كرتاذاف هج افلا ببسع ياو رهو اهيراصإلا ناكأذ ازياعلا

 نهر اوملامهزئذسل كادزكتت ب 5 2 لوش منن يو رودلا لاذ ذاك باقل ديتبسلا

 9 هي ع 4
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 لرد مههتتلإزتااواوبلاوداف جرت تقسو تالا انا
 انكم جنفناجزنو 3 ايوطقد تلاع نارك اركاب رولا بارو | ش

 | ددرولا باش اثم اهنمز اكهحاو اجل انياطيذا بجسم ةَنِئْيع حلا

 و احرتنسو داود وكن !ال/مسهلل نمو دؤحوطمالاو ميوحرراإلا|[

 1 5 اون ءادنالاؤ هل ةنضوا ةهح هيج قبلوا هميوزاءازنسلا

 ' نسنازمداكواجحنلا جارغزا يفت ءاهنالاو هداَحِيبنَسلاَو

 | سب اوعزجال ع طشاوا بركس: عيتفؤزتهورزغا

 "3 اويل ماقابحم رح ارايتملا0لووكيلو عامنلابلا

 4 اان عطشلا ىلا هيا هنزل طاراقثا بية :
 ظ 0

. 6 0 : 

 ْ يضوراهلا هلحاو ةيرسهوزوشر دودو عبر الب ممر د

 | 25 رهو دي عت الفالح ونإو عام بخ كامو هافافل | ٠

 | دانماسلا دايالو غيظ ايكو ةنكرحو وسو خي نشل

 ناري از ةزكالاو صتا/تاردنتا موق هنفدهكلإ هنقووتفا
 م ا ْ

 3 سا ةتمالعو 0

 ب ام

 هوت جتمونما ارم ونةاسسلا تعجيتر كاوا
 00 مولع دادلكوة نا هنود ورجال بو جوشو غامتلا |

 ميس طعيست> ةقتلز نما تاجامف ظ

 اهيوجوين هز وجوب مهد هيام .

 قسرا نيشا) ةىللاوم علب هب عمل اوهريل انا هنيمنازم
 | اعنمياشمالاو ياو سا ادم انعبةيسفنلاو اهلا منعا ةاغوفو

 .غامنلاوممهقلا نطل بيرن زيؤككت كو طن هدم مان

 ريضرماعلا 9م سها ذل وز دل قد وضدم ناوي دس شيف |
 0سم كما نا 0 يكونا

 ليضيواج ةسسالا ورجل شاهر عع عرسلا ناكاماو] ةئندشلا
 ] لوايغامهلا لابو ءاجتسالجوااسانتوز امدلإاضايفا
 | آمأ هيسسإ هيبسو راصنمالاو ضال اسما رضدلاو هننض نعويفد كلذ)

 ظ "رع حادنع او ةييدتيج هنهتوأودرراجزم نول غامتل جست
2 

١ 



هيج كرام وصعنم جا تمجد
 

 دسافت ار تا وسوم ةديدم هدم عاما
 : ١

 ف كك ويجري وا كلذ بجود ذامش يم موا ب

 ظ زق تاوض تايلقو] ب انضلاو اير زانبو فيجو اا
 أ ىارت د يعدهم م33/جذدوا ةلطؤط نت جواح تتم قازخ

 بالف طل اطل كاز واد انبوب نمدزؤكونلا متتملا

 2 يصاوت داع نوكشءادوسوأ همت ةجسطلازمو

 | يطا اوضاتخإ ءاَبطالا/ناؤهو هيلا مر اشبال نم ديال كعاتنموأ

 | هضاكرمج لبابا العود اندادولا هل اتفارازا اهياىدادوسلاو

 ١ كلذاو ماوس اهعنماكك فلام هتاسلوقحا زهلا يعن هظاغو 7

ال ةلعيلر لو باطتمالاو يل اتنرالاىوادوإف رش
 |.ةيطل مهل نق

 ل اياد اوضح ريل فانويطع نال دامو اذوما |

 بانل اييسلانأا ال تايلامد او عامل نمأ

 ماوطسرا عضو مالطا قووفؤ شعب كالا خرما

0 

 ل 7 -. 1001و“ را ظ

 هر - تارلكل ع ث نهغحلبلض [الودل جاتو يول انن حاتم

 ١ الوم زجلاةنخروككبا نا اموهل و بينا دخت
 ظ /قبزتمالاو راشد وسلماو وت كلارا يدش ركاشال

 ظ ا داداعداءهتللر اول ول امانه ببدل

 , ولاهجاو يلا روث اهعنس اهظاعإ ليادلاو يفد هلاورو هعدد بو ندح

 ْ باولو ناراجالم عيل امل كلذ ب هبا ٍلعتبررؤامل هفيظل تناك

 5 ظ ل ٠ . ته ب

 ةدارالا تاج اي سوهعدلا غاملاذ وطبؤ كلاب اغا رلؤام

 | قوطسرال اعلا لشن انياع بالا هر ىوغبدبمالا يني زديمالوا١

 | ةيلد عامبلاف بسلا ن كاؤأو مضولل انهو ويلا عضولك

 6 خامظاذا انما واراجل انا هقشر داوم امين دولا رو هعدد مودح

 0 ”ةكيرطنمل داق نيب | هنسرلا البيك
 سودا هارككساو مقانحإل فن

 طوبا لا ورجال اذ تو به

 |يقاسسووبب حج غامر كرايم رناشملاو ةيلكلا

زاك .ناياهربارسا#
 1: فس د ا و

 ظ 0 هصورعن 550720 27[7 ج57 ةزيغلا نارلا

 ْ ساو دادس جاو ؟ة0[ هتان يكون |"

2 

0 
 ل 0

 رق# ١
٠ 



 مسا ١ 107 : 21 اة نمل : 0 ١.

 أيار را ةزسدئتس هده ياتو ى] فيصلاو ءاشلاز ود | دى اديعفا ختي ىذا نوام] كورس اعد جف اهعايجا ىثكو وبك

 | قطاايرفانمءذالل هعيطلا ضدو هذي دشلا:كداو هيعوالا ات ضخ |

 050م اه نعد وت اعييسوسعق :دالئوكمتو نايدلاببس نوكلتو |

 0 ةياطعاق» ةلميريز تكا 53 .ةلعصت بنور
 : جدكدلجر مابها ن معطر نب عهرملب رج ناكارازكايجا نعد هاشو :

 ١ : اكوسويي |ج] ا" عرص هغ أامدو هيلجإ[ )صو اواف هغامدؤخل خلت

 | كيشم ..خلو النقد ئحما لاى نتا# ا ا

 ] ده 8 رب توما تووفطإبرب ةقاسطبر

 ظ داع يسالعم جات مل لغم يفجئوالؤ و هّعارونا بابل)
 | ليوطمالاو توندا:لاف جيرالاوادوسلا] اهسالدروجدلا و نسرالارل ينمو عقلا اريدل ببث عرصلابايل الجرو بما ينحنسرانلا

 9جماونووزوطسأو عاف رتراود وأخرها واولل فلا كلر تشم .ةوالاهنملوبتحاداهزيعاذ رمان وهو عرلا انتاجي عيلان م

 مه دعو لكس ]يق جرااو لوتم دروزالد ومرت دنح ةلك نم عا ناككد يم هنضيككل همر كلذ كس عال هيوبتحاوا
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 ١ ْ ظ ظ / : : 0 ا
 ايو دالانع ابكي ىلزقهرد حردمت زكي لفل تو دادل عنيت رزيشككدم عافإ كنون علا ل اشم قف كلذ

 ' | ةامز هدعملاو كمل اداك وبكت اكتبو جو كرس رولا بيلا امو لا ظ
1 

 كلم يل لرجرهمت وضل اما

 بكدو عت لم عم ناكن او |



 وفرلا

 ظ حب اثككزلاو سارا( نمراوم ادا اهّبونتو هذال زيتا نازل

 عاجلا ةوفنعم د وىلل ةلدأقل ارو دالانمؤاعمإلا جاما 175 ايلات

 قايم ىزلاورةدامو دودلا مث دادل 0 ودالاربيدالوقح ٠

 ”ةقالجودالا يجو طك ومسا داذ وشو يحاور مسالا |

 ظ د :داذالد اها زساو قد شاراجلا نينجا

 جالو صعلا كاد كيك ابعد د د كالهلا ل اىدونو هنشرا اماما انما

 يارا نمإف نعش ةزاجتلا ومس دتحاتا:ناقاكتيتا

 مبكي وردا اي در هدام ب لْيعو هيلصالا وجر اوضام ١

 طورطة ابزجوا موريس عئاوججبرليززعتا
 لكلا عازم عفاف: ايتو اع ثا
 نو ايدس ةتفصو نمور اح ءاهنيضا ديب بدو ل اممم مو ا

 دوركم لن حفيظ شيئ لعتائاواهغؤس سن واذ :تباقفا نأ :

 : نواعم كه يونس 0

 3س ءاملا تقو لكي هيمدوفسايناوافلاو جرح كارز واررل ساو ظ

 لبيت اف ولا دعواعش بيهزسر ودير ةايلانمةقن ميلكا ظ

 طع قلل اهيل حماعاناكد مرا اوي بسلا مالا 0 َ نك ١ 0 ١ ةزيعءا ْ ع ْ

 تا الاول
 /ناهكفرتسبدنحد ثيدسوزيو عمال اءف تاروجهلانمدزينلا
 دكلاو زولاو رداثيؤلاور اهلل دانون طالوت تاق[ نمو لن

 5 ل اساواقلا تاز وولانمو تسر ير طلو سو دؤئجوطسالاو لئلا اون

 | ةفلطتاهننريقور اور يوشل اور نع اان نإح منخل امو بادسللا
 هقيولانيسلاو نوييزاطلاا بقي نابل ةودالازمو اه ماينو

 تاطوعسلا نال لاذ قرم رول[ رهد تايه تما بورا

 مرن نالا راج ياهبنخ ولا اهلداوملان الو ناخ ايش ازدنت اهوعو

 متمماح سما ب

 هيلي 2 سال ف نر م

 0ك
 «نداسش



 هج ةيئارعاعتعتلا نو ةؤامنلا |

 ا

 تدوس ردا 7 28 هلع دمام لاقت دل ثدحن نا

 لاول نيذو ماع الجذا عملا ةنؤعار اثلا]هريوهز توع هناةلس

 ورم تب بو هدام ةزارح

 : طرئطاخوم وكن |عِلمبو هنفجيو

 نا السو ياو اا اماسي تكف نوف

 ةاعال برعم اد؟ناملايال رخرلالام مر وعاذاق نيب

 عل وم 07

 يبو وع ص
 مننا نانجلب !امافذ اضعالاز طع نم غامدل | اهعيس قدر ذاع ظ

 نسنملانلالإ اهيئإيب عيطل مجازا ورنلا اولا جتنا ريماملا
 بايام بيا إن ادد ننراضالك انما نسما هئادخلا

 ْ لفت يازلانالعرضلاءابإجداعؤللا بايشد/ نسج سلا نرسم

 -| كيرتلاودلبنلاونسلإو' هلاقنثاب هتهاطت وين يكن الاقل(

 مقلالو يدشلا هربلاو نؤملو بضع نوجد او نيئاصلا حياسص» 3

 ناو تانطللارباسو باسو هدو نضاكوقس 0000 :

 ل

 ظ 0 2 يا يروم مودال نك

 كفن هتعار مئسو سيلا دبجكككو عامل نوركو نملاو هنتلارزتسلا|

 ٍ طل هلع كيلا اصوصحو ناتداكتووا اهيعاطا>للوتاَم

 د يبي )ناو ةظيثقتا يذلا ةكاوتلاو ضماعل تمون نيالا
 مايحس ىلد | والا هئنلاو ثرحل اصونحو برشلاو عنل ضعف
 الازد مزلبو »دال ابجييو سارلا لا اهلييو قزعالا رج هنال م اعطت
 37ويس5 قبلا ىهلازيزطالنمءيرل نا عصلا بعامل بيكم
 آلا روعجنزم اهنم|يئلاوا ةجنايت بكب دجناججتزتتاةرقاصتلا
 جارته درعا تاوصل سرر عق كلذ هّيصاخاحل نام غامدلاجلا

 قفل لو رالا عار تاوصالا» الهلاثا : نال لذ تنسوا بنكةليافلك

 متبل ف اصوضحو غامدلا لاهيا عتسو تنل طالخأ“ ليحبد

 بط ةفنوملاءازغ احن ا بت يفصل عرصامإ هدرا يش | ىعرصلا
 ْ ةااتاماالو امرك تيجو روهبكلا ىو وحوم هقيطل ناجل ا البام

 در : هصداغم هندى هز( يبصلا تئعوزبللو عن اظيلعدا
 اء

 لاهل و يرااو قوما اوريطلا توصك هظحلا تأ تاوصالالثمج اعد ا

 اندالا غطتسالإ) ةحاناو بم موا اطال ةضاررا نلكيزا 9



 . رت وفعلا 3

 نو غامدلا نوط نخقدادنسال يلو تدل نعءانسمالا اظن هتكم

 رق دفضم اغلا تلاع كليشزاف كلارنس دمام
 أططل اككأو انتمي اكتارتضاذ ناك لن موي

 ترو
 الاتات هيستو نسا ءاسغال لا لزج خليبو بعص

 د ادا بحو ةطقسوا أم نرصو 1تساو را ةصد درب در نتوول

 | جداا و126 لوك طااضلأ ناهز مدماولككالعوأ تالق
 اضاةنيتايسلانيؤولادادندانم ناكام اما نانافلا رشسيؤ ملل اق

 اليد ورا ارابتسال طل قانتخا كلذ ببسو غعاسز مرضك لهينال

 املاح نوكك انظف ءاضعالإ ذنشو خامدلالادوصنااايهاسزم أ
 ديم نكلا نبك اه قبرا 4 ا اججاهبشسأ

 ا و بل ٠
 تفتر الإ مظي دانيا اجيت ]اظن

 0 ا ظ
 ب هضتاك داس ليج تاما كابل 92

 اقعم نيللدم لٍدلارالٍ كسك انهمردلاق عبصالا ]حين |

 : |ةلدوسو أمدو مع امطلتسالتااماواهدعو والتنالاو طغضلاب

 عع و تناله ملأ عون نإ داك

 ل ةائاورمو فيع عز ضر ل دن للدوري ء لاو نظفوا آر

 اي هت صم كار دان الل

 نينؤإتلل يدك توكل انيهواةنيعوطجتةدينلةملعلاو
 ظ | بماء ادم اداغتارعل عي طيف بجاه ياس تي

 | رنا هبجو ع زطرملابلَتد نا املأ همست ىجو نمتوملاو هيكل
 أ

 ف وهف ةكرشر عر افطالا تطوف وجملا هتلرلان طإرداصو بنادق هنكأ
 | مشو انأم زنئضلانايبلا عضوين بانو يون النكد ولاد و

 . | كلوا بلادلب نوتات هال روني قع ك نهد هان
 . د ترونهفالا»ىونو كرخيحو ناذ توللننعال |نكيدلف ضياع

 . بوواهشُ اهفشي جي وزيولزدلا نهرب دسا بيطلإر نسخ اهجتات

 ا دذلاوعنم لاو هتال منسم ان كك نمي اكسو
 0 حف تعد انمدح و ناوابب دش |: :غناسلا تغجسدناهماكو

 ىهتقنود هلو ارش ن اكاد نينيملانطاول ظيسنا اهسداتبو ةلفالا

 أو شوف ناك نفالاو منع لع ضو نااهجحآسو ةافالاو ى
 يردها رسأ# :أنو ااذالاو ىجؤهف اىظمدحي ا

 نع انو |حاصللا] انكر ناذ جيرو لإ ل عد



 هن بداند توات ساجدتسمدا دايس | 5 : توضالاد وهنويطا نوفر انابحود طم نسيج
 نئاعلادتصو 6 واو ز مثدوكك

 ا زماني تال ةطسول انقلاب هعيطلا زيكو

 [:”دانلزتنج هرتجااببت هيزلب 1و نبا غل ملاعب هين

 يه هيلي ند ادار وكان ورنا زال
 مشيدا هلا 2 ع !] قف حرابان م]يتةونقت ض

 كود امالينيؤلا نام غامدلا هلت مترج قلانداعبسانن هادا

 لاس جتا وبوس رد حبي قات و

 رملاو :اياكوس ةدجإةةجيورا قصت )ل 3

 يصمم 9 ظ

 , | تنال ءامو مرا ] وتلا ءارو باليللع عصئيقو سدت ةيطلو عسر(

 ظ يبدا وك اولا غطت غلطتسادبع نوكيا انيداج لغايه رتستج

بمر عننا ف لدي يا ةنلو ميتال ران ازتوك يصف ظ
 كائذئلا 

 سمسا
 2 1 1 | : ! و

 سصصست» مدس د ع تع هس بط و تحوم دس و]

 | نجؤلدلا زن جفاسو دب عن امارس نعد امل

 ا لا تاسداعل ف مورغلبلا نعت : |يداهقرك ناو طإ سان

 قدام نيرا يلآ] نانهموا لضيق فانصإب عا

 | الئكا نر مهنايباردة واس وزيت اف تملاررعو هنينىزينالذ

 ”ةليفسلا ما طتسرمنلاورم هولا اهرتغلا ناز وهاس ذاع
 6 اجلا ضفنو جووتسا لا رافثقالابب بنر دمه زيزي ظظخ وكن ١ ا

 ليلو »دخون نأ بيد كا ذلو دربمل ازمير وعامل هنعقلاشملا

 هرككانكهو زءاسزيوبسو نان االو هلا تبي اا ذولا نم ظ
 ' اههبسلاضامالاو سماخلا مستعلا انفنلاورخباقكشر ويلا

 المو وعتت ءاجحوم اننا 4 ةنابصعلاءاضغالاو ايصحاإ و 1

 نتا هيلو ءانرتساوعقهتشا للا دواجتسالاونجن انلا نوكباذم
 . اهواز اللة افاطملةلاطةرلاطلا كسي ايش ل ارل
 | ؤنارتسالا لعلي ابدع سس ولكم بهن ءانافاططع
 كيرف الط نديم شدسالا ماع توف وشلل امو ناكفصع

 ١ قي اسند ايصال و يوانوكو و ٍةينرلان مودل اقشلاذ

 متمكن | هيام: بيلا تيلي فيصتتوقئىلا ئناؤر كك لذلا

 3س اقل حرا دوقتملعاما بسد ناهض ففي انيظؤلا تلو



 م وأ
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 5 قواميس اهوكونازاقا باز نلمس امالقاتتكو

 نكأذ ضوردلرعجيععنلا جزل هزيلا] وضاع يوفق نجا ١
 ادد ةيوعم لافته ندي لرد ةوللاو بشاره

 | ةليرو دب خيل الطعينايسازمزاف .ةالدل اّيهمونمسا])هيعرادجس ادعمالا

 دا ددبارثكامينام دول اكن زتلاب يذل) هبا منكل هدامثإب |

 بال امأ وعلا ةراعو أو صداز وميت لبالو نكي او لب هنمادحاو اقم
 ! ابنت جدنا دويكات نحاسب

 َح حتتعرت ظنت يدا وشما ااتسفا مال نقكم هريس ظ

 اهلي دش طادشااهنم كريم جرف بارا كلذ امنا ةاقؤتلوتيق

 تس داسرس يوب جرس يي
 هيلا كانو اهتم عب اخاايصيلا طضف عتيد  ةيمنيوشآ احبس |

 1 | نالطخضال سدت مالا كالا هلم ر وعنم لطم مادا

 "قلدنا لهو رزياعلعيسملا اموعرسل فلخو مادتلاجإحف .

 | . قردعاةاسؤإبقاو ةاتحاواوصتإ جالا زل است رجتج
 | لا عنلاطبجؤو اهقجقت َّت

 ظ | تيدي داس خت هيرو ظ

 / طنب بوند حلاو لل بصقأ جف ثديي كو مجوتةاضتافقت

 ا

 ه5 م يي بيب "3

 ارم اين دود باصعالا ل :داملا بلع امين هاما ضال: ايزعنوكأمأ
 | هنمرملا يجو تعوسصويسوا

 ْ ىذلا لاو مدونانكىدلا تل اعو اص عناكأزا ذاع عاق

 |0ا0هننووعماوةسورت رولان معذلا لالا لاند اعططلا نع نع

 1 أ سطس لفالوطن اكأمو همروملا «داحلا ٍبايْسا يحير ةةةال6

 م الصنم تاكل ئرايلا ووين تاكل واضعالازن « دكدماو

 ف لاا كندر عجول بويلاو دول ران رولا ريت عوتملا يلو
 ا | اذااسوضحوياك دشناأ بحو سادي هش وضعف تاكاذا ترافل

 | مههرسلاو سيرفس عوهذلا بدم نميري نحل كلذ ناك
 دالك كلبه صجيم نيو سحمقت واما

 ندا مدرع يكتم عض هلافحكق
 ا لدساذاو هدفا هدحوكلالو كوارع أدرجت ئور

 '01[ؤآو هيج عنبوملا للذي ع هلاطاس ناكر تاليف

 عع حاب ري عيش م هبخيف علفلا بيس ناكاذائ | بعت ٌبِبسلا

 | ضل ضعإلا نب نم !مولطم يصبو | اجستمرلل رش ةحاناسم جعاللزت

 ظ 0 ذايب ع يعلم
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 خيال داس تاتا اللا برا هني ياا ايا ؛

 ') عراف ضعلقو ءاتْشلا درب ءدْبو لوم يلا زيا فكم بننيرلا ٌْ

7 0-6 
 تال يوناو ضنا

 م ملال ١

 دازنل ا ىف ءناكالعتشم ملاذا نمو وشل نوكيا نويدفد مد ان أ | :

 نم ناكمواطقاسرزإبلا قل رش ن وكسب هن اكاددإ جوامملازحالاو ظ

 . ْ ١ مهو سستم ديوب 1

 روس

 ن6 ل ل ل ا ا

 - < - 00 د 4 ... تك نق 7-1377” ج

 ١ اول 0 ذا لّصاوه ىزل اوا نيوتماوهى ذل | قشلا لا داما و بو هي ا

25 ندرجونا طبل وسر و تاك اذ همدصا اوررضلا هل تنصرع
0 

 يل عزم لنتازاناجتنتاؤتنجونو جو! تت لل: حجل
 كاف هنمو مح تب بدو 86-3 |

 ها زازيابسولع ونعم تنزينمجلب نم يولد البلا ول سالا كج
 ب نينع جيلها زجنو ىلا جل ماسك هد ن
 /م نل نيم نعد بكل[ حصل ارجوا اه ضعنارتكا/ هيف نااكلو لاو ظ
 ضلوا هعمناكأمر عجيلدا ملا بزومزعُو ورمل فمنعوأ ةيبألا نع

 ! ةلاام جاو هؤمنجالو رخيجربل ن بدلارياس ن ول لع ةجولسملاءاضعإلا

 قرع نكاح ركل لات تاتا اذد عن ءالل علا

 | ةكرللو ٠ ىلوطلا الو انل بجو ئملا طتفلان |زوزلا نال لوح الق

 رولا

 د + سمعت - ع دم حس معسل ا ع دم

 ْ سي اننا 6.51 خدتسواتمالاو+ بهدا وو مدولا ا يدعرولاو ١ ش

 ظ ةشعرلاو خشنل او ينحل ونعا هنن عنا ضابداف انشق يهاب

 1 لو ىفرتوفلار تو دالا هت يقالو نارا كمتَسم بالئخالاوولاذلاو

 | ةقلانمزورنعميار اقذف ةةلاعلان اكن ان عياسلاوارلادلازحآ نسال

 أ الذدجتزم تقولا| نمار اكرتللو عض ونيل امةهطلء ايش لصتغيلف ظ

 جانا بنة فلفل فر سين اماد قتلا تاؤؤتسلبإ يزسات | ا

 كافل لحادث نيو ماما بدر اليا اف 0

 ا ينكمد تيناابج و 8 :مموديدوالجاتناو مولات ةحولا حتع

 صن تقول 'اننمىفرفيكلا مدلا نفسا ناف هالتمالا فنا مدين
 7 . امنا هاذ بينيؤيلا يف دأبلاج ازلاووم و ةيذيزعلا نارا

 ذا وسو ورب جوس بم اجاب
 / تولك كلج او كوم تيشبادس كإلإ سلك لنحو خيولاب لجوملا انه

 تو 000 اد 2قهوضرم ملف م ارو مئدحاو لكوم تركلمزبو ْ ١

 كو لطر فض هنمؤصن ايلا ججيبذللاءاملاطرادّبسرإبعيبلل د

 39ج عوار رك هيفواو ىقب مهيوو اورنحز مد هيشوا هيلع ظ

 اي ل نما يابا اًكوفو بن يورد |

 | كا ب ينو حوملم داتا :
 مسح ب مي رجل ل عا سمج عمل ١ مصسا ممم

 وين

3 



 : ف 1-5 و 21د نيو 1
 0 دوس ] ىرسددو ةيق كبر ريفا جاضنالاو

 | ةلوصاابزةكاه ع فاوعؤلاتاتتنإزمتستت ارككلاز اخس
 الزب نودؤوطساررؤتسو اهزعد عيدا وزب امج نيك ظ
 | ن | نانو ايسريوروثلان الو ريوكندأ 2 نيك آق ع انناَرَو نوتات و نواز
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 ظ دو اهيرث اي ذاغول جتامأو جرامالا بع عزمت رم ايهشنم

ل انهءدانن رقما هدام تيقبازا كلذ وتاعللاو
 ا 58 اك( نض

 00007 ٌةعفد هيلكلإب اهياطتسا وب دهم ب بصعا رمش

 | ياسا تيؤحاوا وسرد نحوطتالاو تنال: ى وتل ]وطال )منج

 ناس اح هفصودفو ناتمابكلاهسالاةؤهلاو اميوعلأ ريو 0-7

 ميسو احو قكشاو خبك هارد هلسمجإب اكلم هغانصا|)ءاكن كوت

 لا قذدقس مارد هّسرادجاو لكن م عرطومسإ يصل سرح و8 1

 نسرين لجو نوسرف ناهد دحاؤلكرم تورز ولكم اعببو ْ

 انيفاو ند هدحاولكربف يخوت نعز هد دنيصيرحاو لكءرم ايبونهسو ش1

 ند نرش |يتييؤعنبلا ثاركداب عيمدلاييو ةب ايامها قب

 نيرون وم ءااوأ تقاير دوجرطم يع دن
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 ْ دنع 8م د انتو هع جود

 | لسه رمجلءاباعز الا عاملا وصي ءاذه تطلق بج ابحعقأ
 |مدوا ولفسؤلملا عم ناكر ااذه] ريس ءامو] :لحولسفلاءاجو]

 : أ ىذيكأ] ءاكوتمولل اذه نود خالها دفيفحالاثه.ككي نايل والاد
 | قحاتلاو جت جيف وامرثكاو | عوبساب هوا مت «لماكلا بحاص

 أ امنتاو هال بسحر ضوجو| «قزطمم وعر وال هرفلوضصلاوزهلذاز 1

 | ىرخزمو يراضملاِتل جاهلا بحاصل 6 تيظتا جوا تقولاو ضرما

 ظ | موهرنحد اميمصلاو شحولا موحللز مريت تحولا ريزنحلاول نا مصرح
 ْ ايم و لولا ن اذ ل دنقل ميوعزب ابظلا موج زمحملا

 الل اسعالاو ١ جفضتتسصت هوم ةيمايلا زال ةّينساح هليلغو

 . 8ال للذو قيال نويل وطير قفو ةفطسو جوا هيبنصما

 فاتح بنالا ينو ]ل هال ايلا موز مويباورحا ىريل ا ناويدلا
 أ 9 رلو لوزلاورحصلاو تبثل| )شم متوكل ر اربالاو ةيصاقتلت

 : | نو دتاجالا 0 ماقلئترعهاوتاوا روكدللازابالا لج ةناتجح

 1 لاء رخش الخ يار يدا مايلل نم خاردالا

 ا ا تكاد نب هم ناد اا ماسح ارث

 ةةقاو ديامدلا باسمالا# ةوتقتد تابوطرل ليلهتل كلذ ءلتزلاو
 قوي هلك مدارج خاسر
 رقاد هدحوب و تالضفإ)طًعوماضعالا نؤيلو ىِريْلاَ ْ ١

ابتدع ٍْ محو ضد)
 ١ ا 



 ْ تم دؤحوطسا اهيددن رادو وج فصيرتسد كبحلا

 فعن سس وياج ِ 5

 ةهرؤجحو "د دوجا ناكافيتخن اكراو قالون نوتيز نيم تذا تن

 ادني هضُئدعَت نوككن ا بحاذهدابجثيكربارل | لعبسن كلذك
1 

 ألح زوما ب شوا رضا زيمؤو جرأة جت خطتوأ تاليف زم
١ 

 ظ ذا ايساينمدحاولكذ ىا هيعتتيواعمامهيلكمأ نا داعفولا 1

 ١ تو جسام مدقدنإد الايس ظ

 نلوش هسبوبو بتات هنود وزدنا #

 امال اةييرسو وتو هم يي لون وذم غاسسا

 19و وترجو يفرض امم هتساذلو هنديكا وقت
 لوالانلإو تعالو ةاللوجاقدترستوت حامل
 تفل ها ويربكو ا ياب]تتو تاير ءنهزشميءاطزم
 اديحضان مهم ناو شدتككا ضنا رلغاو سيو اريل 6 نعت عاد

 ظ سارتر وشلا (ببلو ايوسيلا جنو ةبيرا رزمالا هم

 | ة الاء نعد عشا نال عقوبه

 ةهرأ
 يامن"

 | قسا هنيرثكلو هلكبيعلازئارمانمادح فان قا ؤيلتلا باشل د
 كا مهدت الاذكوزههنياظفزلا زو ا لاهتساو بمعا يشالا

 ١ تيسنداو .تاوقيد نا اوغل وتمر لس رنح ةلثب اطولخو جدامالا ْ

 اس ابحرفأن لوصالاءامع حدر نع دوس ؛ كلذكو م

 كرش انما ٌتءلدلو هّصاخإ دولا ا انلثلاو وطي دو شملاوَق ايسشلاك

 كلا دلاولاورم مومو اضل ااسووضحو ءالطو ارش عضل

 طابتالزوراتعال ويجعل قورنت جيجا ةدلإ] نقلا هيب ْ

 ش ذل لا ةرمعف هيد ايس )ضهلااهو لح هيبضعةلعوم ءسرلازشلال] هو

 ظ | بواتشلاكهطاشمالا ,دوع)هياماهتبو طتبتيالف اهاجاوقباماهنت

 ديلا ”انبسوا بههلاةبيوس وماما ةللذ ٠

 | اهقالاقزت ثادحلو ناوا مجول | بحونم فل أد ةازؤصلا طلخل ةدحل

 ظ | و .نالاوا تطال يوزع يال بْن نساك

 منول ثزياكي حدد ءايسونيك0 ةنيازر نيكد وبلا
 بلا اى ذولا كلوب هب بسه طوجراو لنور يدها حل
 مكه وع 3 :سيلارؤعفىاودناؤ جور دداحالا جاو |

 | جي ذفرا دال ةزالفي ميتحواط مالازيخت انشثلا ثودعيشكاول

 يومي حس وو اجرتسالا | ظ

 تي تزتاو قتلا ت ايداع جيك ةجهدلاو لوطا [ردتن اج
 | رشا غشنا 6 نئقو ةاعسديك نيرو ناصر



 بالاوو عاود ل هع

 م ل4 اردس 7

 ْ ع ءوزناؤلل عروب "اكمام الاغا ليسسلع | ةكروس ىدانارأ

 ظ ١-0 ,هالزادقما ىنلا اماد مامرسلاو بببلا

 4 يل اليسا اكملت ىو اضعو الوطرمقُْس نا كللذزم

 | يلا هنو: بييطرسلل انشا قاراطالل الع تاو انااا

 ظ ١ هانا جتالو عيشت امايشل زلعافلا"اهلاو بصحلا) احلل نكو ضئرجخلا

 . اكجزلااهنكراهو هن داس ؤ لاوس ياواد العا
 فلل و وبلا هستوزلاو هكر ذبل زيشت عرصلان ااكوضععرص وعلا
 اهييشَق ود نم لاوزغدداودإب نوكلقو رسل عرصلارثكاناو

 2 هينيللا بيطرتو ىدشلا هنو امل تاعي ضزجام بليا يشمل !نمو

 دعي اب نايبصلل هنمو ىدلككل رؤعنام هنمو اهنزيللا ومحو

 موسكو همه هد اويل اقمادعو هداحتنايمجو ع طزووب ام

 ستيل هطاخا الو يوقد مهداجأ قنا هتعيحو لاهو '

 أ ناجصلل ضد هإلعميفيصترمالا دا هيئالذ نوعا ابنا امأو ظلسا ْ

 تلو ير ك0 ,ذاهل تامل تعور يشن

 . ةيابزل ةروككلاة”امالج 20/375 غيل ًقاضاؤ اكمل اؤ ةدساذ
 يوهان مابطالانعالفغت ايلك حسم تسري فقام 6
 خا ءاخد يووالنمإلا نااهرحأ حا هبدا ىجو نم صشنلا نمؤيزدنس لا :

 البق

 5و ىد اوريرس ىراهن و هيصدرول

 : اند يا 6 ةدجاهننيم جوع دك هيعداحطاحا

 'ز اذايصعلاو لضفلاؤ رخال طقم نا اها اًسزمؤل اءاضعالا ضيق زعتكولا ى ظ

 درر ما
 تار ,طرل|)لًكااعمل وطلاو ضوعلا هعبرصتم عارمخس "تالاو اهتوعد ادزيو

 :ا/ئياةّمساللاماو نهدلانم هيلع عنو ام .يدتالوهنملات ه5
 هبجوملا بايسالا مددت اهتتارو ةنعت ايؤلطرل )كه يلع تمويام برش

 | قت هنا ناثناند ىلاتما هنا لوالاز مينو غل فتسالاوا ءدلتمال

 000 باسل الان لوك 0 أو

 قضت ايجي . دع تجلس ذيك يااا نعت
 ا

 ةيجيششملاب درغلاء نيرا مسا لود و حاز ينور ضابشالاتا

 ةءادضالالوحد ئيشنل شبح ؤلخاروؤمجلا

 | نيله هلال ياء زل بي

 اررتص |ممنية يجف هلوحر اماو نيدنصل اكن كحال لام امندحاو لك

 1 معي اماو اعيد تنهرضماهنال يملا

 -ججنو] تيل انيك امه وسبل نيكلا ةلوشمإل هدو نيلاو ترحم ظ

 نادجاف لك ةولل هلم ابهوىابرهت لكي اتا تاتو قو |

 لوط بصحا امدح يلو[ ضاتغإلا و الوطء لئصعلاو نتولا

 | علا يملأ زهرمودنلا زينل ذاك 9-5 الهلال كوع
 انآ ١

كت ولون ءدانفرتلثخن اهيطعناهتيفيتضز نكارطيل
 نؤيد ناز

 ظ الفذ لدأدساو :

 "وو

1 0 

 د

 م



 ابتكار و لوطل عسا
 مما عن واوعسللا '

 موَقللا

0 0 هلا قياسي قدا تسر س6 ٠
 ا. (ويا

 ١ نال يب يب يو د ازكي 6اييرو

 ًللدنم تيت تضيق الوطد ادا تابوطرلا لالش اضزعتّصقنا اهبزضعلا

 | أ اسونحو ضيم ءاضعالا )ف نعنعضيف اهني ثكلا نقلا ذؤؤيسملو

 ٍ قايبشلانم لشماماو نايصخااططتبانلزغشاذل باشا اغ اذا
 او واووستجب تلج صرع حول نب ايلاز ازكلأ نم ءاورا

 | 1-35قالو نيش ءاثل هديلدنيو هيحبطلا ةيورؤيف ةتعتتط

 ست ءاوتسانلاججحودارؤشؤزطلا نا نيل التكتل

 ملقا ورا نيكول ووالد منو

 ديجي ظلال اانا دجدتؤ جيو نيالا ريطعبست ظ
 : |افهبق تؤعامل اطير هنا طشألا دان الجت ةنيطا هبطر ةداخلا نال

 تالت زافت دلتا تناوب هدو اوستن ٍ

 اد وك م ةماملا ةبطرلا خغنلا ,داملا رلجلا بوانالاجوتبسإاهر

 5 داكانا تؤعامل كلذو دوق ملف اهداف اولازبم

 | اكشن ةيبها نسل طةعاتد
 كتر باسم وه زهاعن رض ةهيياذ

 ظ ١ ةككتاتد ديبار اطساذاةناهو وام اّوشنا ربوع لقا :ش

 | افد ىلا طن رحلاوطا وجد لسع 25350
 كاربكيجاما ارثسالاؤ دواي اذحتا نافافا جيم |
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 د اج مس وع دم

 اثفو داماونضعلا نال ةديبلل همالفلاو ديلإ ئووام اوضعلا نوت ْ

 بقل يسن تال نط تلقا و ةؤآ هن اعف نوككن او دال
: 
1 

 |ةطلمال اع يصلان انهؤ ةلدلاول 6نيرماوق |يصمعدىذلاو ْ

 | | ةوالس امومامرأل هداتجبن لانمز اليم عنهم هنفولا منيع

 أ "نلمح عا ميوملا املا هلييد زير ب اهيا يس داخل ا

 [ىزن نحو تووأملا سه ؤلطمد ل ىقالإو بعسل نال كلذ هماظ ظ

 ا كلد هيض هطبماىنلاو هسح لدم يلا ثورهلجىنلا ثيل

 ل ماا يمناوهيشا نيو اقلو تدون خيال نال همها

 ايزي يتلو يب ذود ارحم قل ججااماف وسام ْ

 اليا بغي تسال باصعالاوونمدل زن اتالم يلا ظ
 | كضان إو كاوهع] تت ,تن دي هؤماك غفل دانه ريسصلا تايم

 ا
 ١
 ا

 +! الو وت غض ّتساب داب خو عصلاو مثكلا تامدشناههكمن ! ا

 1 كرا نويت اسد مادارا يناشد

 ك0

 د تاتحطلقإ] اهل عَ :

 0و عمم وسما ظ
 | اوضح كلذ لمت اككتداالاب نان نعوذ ارالطصملا ارم ليزي |

 | جلل اير مري ىذلا قشنا اطال زجهل 6 ثاياككا حشو نوؤشملا

 3 سما دك نام كهدف نقاد الءاوأ داس

 ةيرر



/ 

 2 يجمع 0

 ظ يبت برو ودمج !

 ثا رع تور حاضت اونا بقطار جاو مضمع يومان:
 أ «داجراوهساسملا فلا هال نوومتلل نا اكككلا جتل و ةفالث ريع |

 مكيشنذا احصل واجح/ بس اوزضعن هوما لأعا هلال اخ |
 اوي ثياور جياع وتس تاك كسار اهوا !*
 ْ | ىاماو هومل[فاما برلا نسينا ى: لاو قلازيو هندي

 | عقفيت لوصولوا ضؤلا تعال تفعنم اذا نعل ناف عيبحاعمايبذاماو لال
 لا ؤرنعوا بيهم منتحل نيو طيافإ هون اوال اموشيومرظنل كام

 هلل نع قهلا تاكو ماظناط وشم وشم عرفو |زجزم ةينانغلاىونلازيام

 لعاب اسسازمو حوراء اذالتخا ثري نال كلاس ب ففلاوأ

 زر اكمزمالا ةايعاقسفلا كو ميلا و لدلالة نايا
 1 5 اماو

 انكر اوناكيلاو ريك فدادنءزري اك رزحادنع كيا تالف يتلا
 37 اتالددس باصمالاؤ متن ذا هُو رس ادد لا

 | 5 الحال نننالو ةضاررلا كلرتو رضا نم هنواغملا با بالا زعشد

 البد اكتم ذازمال |! اود رص ةلالا بيش اف زجل اماوذوفلا »م

 .ء يكمل هاجد

 ةسئماناضغاماد انالطناما ةنرداردؤشيستتيآمذللد جيلا |

 عطتسالا لزب فونسميو ماداذادذمل نا ملعاو ترسرلا خلال + :ء

 دك مع هع د 1-7

 تس بعص انالو ةوف ضغصإ ينالا ب اب النا كلو |

 فتح هجعد تلا هد يبل زالؤااو كرام با ظ

 ليجإم املنذالاعتسابككل ايس نيله طنا جالهاناترتا
 اهيملوتسن بانل ندرك: نخامأو هشمرلا ظقللاق دار مريول ةظئلا

 ظ الاول نع عتماليسللل ئتنانالكتساد اءاجرتساوا انت

 اطردشريسن رو نئاسالاف ناككاو ارسم انضصو ا اىونجم زكر ةوغلاو

 1 قا توب دنىادرسأ رم دصموا بس ع تالا عرس

 رضا ازمو بوقسا ا خالإ زيه و ةيفل ةتحش اك يح ةيتيكلاو حيفا

 ليتني ون بس 0 ا يول

 كوع تيا رروطيدو هاعصو

 لح ةلتقع عر هببن جالتخإلا] اه ةئكبدذندوفيتاراو د بمعاو

 منسرلإل هعرلا كاتى انيق دلئل ماهو سل انى تالا اخن
 ظ | درإلان ادءالاؤالا نوكالذاد لالالا يشم ير نمنع يلهم اما |

 أ اماو تاره ااهيكضو ءةرابلاءلن الاي رشمو هددإلان اتسإلاو

 | جالا نويرفو ونمحلا كرخالا|خالوفم اذحا ةظيلع اال ع )يامل
 انكووزلا ناسا نك ناسا ضاعالازع

 7 لننهنرم
ٍ 



137-17777117: 

وم لعبت حورلانسزكانالديز يشر ًّ
 د !جالالانارعأو اياد دا

قايل ماداؤعيصماو اني! هيفا ماداذاون اكوا كيس ردنا
 

 هةؤنملاودرؤلاو يشل اوه قنا هنوككملاو اعاتب حتاتتالقو ل

 اهكؤالا هناي يله :ككعاهاجوجو خافوا داو هشيم |
 | سال واتغإلااؤاوريراس هن ابدلعواهنايساو ةينايصعتطإرما ظ

 ماس عفيل اهيزو زمول و كل ]يلكو وابنا زنا تالوطتنا#
 2! دبكو د ةاوهب اهنماهتدامو لا كانؤلخيضت العلو تويم
 قه نعردبصملا ىارتزتالاة هيمن اقامو انركك ل هللو ةيضصا
 | اقم ءاملسالاو ةلواطتملا | مالادبزعرب ىلا اصوضحم ءايراوصيج,

 00 | مزيل هر ليبرموول يصال طم المل هذال دل ةئكك 1

 و

: 
1 

 دان انساللبم دزبلرشا امو كك رجس وتس تاج يتو تقلا ٠
 9 ايد وام ةيزكأا 1
 نيو نذالاو ففالاو جمبك إب طعشتو | انضيأ ةديجوؤنلاءلصو :

 ق0 اهات ِيَنَو تالصفااو وملاو فلسا ظ '

 كارلو هيال بيها وزير ودورو تويم
 ضب هويدا ئاازطتطرو هيلا توتاتاو تاربدتلا هده 0

 سس لا 2
 2222-2 22 سمول م محل موج امل د

2 5 

 ...كادلل حئاطم فور

6 

 ضوخؤطلب خيا درك '
 مشي :[هسو هدري تؤم تعش
 يجو حاجز هس همي لص
 2 قزف فعمرطبو تركتع بن

 2 تترابوطن يف :تاقبط يسم يربو ةحاوزم | ظ

 ظ ىتود اياتلامديمو نيه طا هو ضار متسو ءاوشإ لم اعف ظ
 ْ ناتغاهنوآو ميتيملا هبه وريتالل نوإ نولئتاذ اوان ال ةينيرعلا آ
 اي نوكيزحن فوق د نورتو رادو دوكرجاق
 انهو سم ابن ههبش هو هتضيلا قولا هقيطلا تافيطا هداه ظ

 كل اهديسو اهئ, توسان هه وفد ةتوبكتملاةقبطلا جوا ْ ُ

 ظ |! هذ اهتسالا ة فيون يهتم ديلا هبنيم نب وطنا عد هديب ١
 > / اهي انباع ةيبشلا ةاتلاةطيكاهدجوميلازاج
 | تا زائالاب هيض ميك اهرهو كباب ههييشلا ةكبشلا هيطا |

 يهلك هل نراك ايم نينا لعل بهو يامل هِطلا اهني كوع | ظ

 | روما نهنخوواروعأ سحنون نتك نونا اوت تامل ْ

 02و صاقل اها ضو اهدادقم و اهلكش و اهنولوننيلاقمو ركل و ىلا ظ

 | 1جاهجندااهدسما اهدوجملاةزدرداجحاصتل هلا هاواهنما ظ
 جازم وسع كلذ د نيا هر ضرما للا بجو اذا ةجت ال ةجحدالا ةنيصالاتد/ز#
 | 31: ]رخل اهقفتكال نم اجزم نبع فل نمساهتيانك قابلا نكوداحلا

 .ةتارعرج دلذمداكت رولا رولا هذؤح تاماذاو اردت ةججوووتج

 نينا[ موا أه اهم قالت ةسيوبتلا تناكاذاو نييهارسلم

 ايي هوس
 هدد قورلا تناكاذاو حت



 افدديجل ثلا كارد نمئاتججتنا ص وتش اوال وقنا ىاّيطلار ش

 للك يتايفيع اجل دج تهم

 اللا هز داو شكو هقاوإرتكلاوو "لال الديمنلا ل وضول ان

 أ قدانإو يا او بيرعل] كادد !ننغمتصايلا هونعلا ترد

 0 هين كاد داو دجدان ردت اهنججيدا رص ويقوم هنم

 1 ب ءاعنن |نعنااذ ف هدع ابتم لالاودسالو قرئالافال بطراما فو

 ! | ناله اسود دك يلف نيل اهل فعشت تناكواو ثطلو ت تر

 ازرع ةرجلا مدسلالع نط تاجناجرجر: جاجا ْ
 الرز اءال اتجاللةتغتاق يكب هدانعنيطن جزم ِءوُلىأا

 ظ الاانا وججا] تقال نهجاتو ريؤطرل | نينا خرم ىلافتمالا
 .نريغتماد ساي ذبزو جرا نايت هما متين قانا هين
 . قال ادد نماطعل ب اولكر تسند اككر نيم هانا

 ضإظإ51ظ ه0

 | ىاداككاننا جذاوسكتجو: هسا ماو نييتانطارساو نيرلا نيكل ن
 جاه رج نيمار تعلو عام ايعوايط امسي

 ْ | دديرتنيملا نيإماو لا كت ند اباد ةدمل شاملا عفا ا ش
 ان ديلا هع 6 لا

 .- 7 غامدلااهكهر ايدام باو :كر شيلا ز وكب فهو هضاخ |

 الكم نارلا ءاضعإن وجاه وطرو اهييشنعاونيعلا تاقيطنالكِلْدَو ظ

 اذ نيعازمر هلع ىاتتعتا0جه اوف جرافل باهل كام
 كاف مركدىذااريصتتلالعوالتمآلا ولا لاذلقالثخا هدملل انك

 0 | هيجل نال نونو دينك ج راق اماواينلو نعل ةكوإ انعزوكىذلا ٌْ

 .. زم ( نتن كو هكحو قاوينلا ل لإف ىنذلاجراذل اجلب ةلشساهدلحد
 ا سارلاو نيس اوشن درطت كجدانلل ب اها ل را هنالوتفلو |

 القى تاةققرلاوظياءلاظخارل باهل, ين ثدحونلازولل امال
 | ذك ساطعو كوت اح هدآملاتاكوان نودنزبوعرس ولا تسال ظ

 قل هنمنوكياملقو ةددإبن دامس نسحا در ) تءاكد او ثنالاو '

 |ضووم كحندئد اكاضرملا تامالعو 007 تامالع جذاس جازم | 1

 ناغتصل نارضو فاضلة كرو قولا َوَرَدَو حاشا عي جنيعلا ١ ظ

 . ما اهئالتال لل و نييلاف قهاظت تامه نميز
 قت امذاعاهمدنرتقااذااصوشحو عيدلاو سلم احدا نكورثكلا |
 ظ ميل طا لغسل نال كالذو رفا تورطت !تاحالعرع الا |

 اهيدسم يدم نيس ْ

 لاقث نسجل تامالءاهنسوبو عافصلا هذا كلذ لكق اس3

 . اغيب كلو زيللوضو تت كر جوطدومتدو ربو فلبلا ثكلا

 .اقئاحاهتت د خللا عجول و31م ا ديبلل ومحل هيك
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 < حجص» <:

 0 أاتمادبأ 4 نورة وا رهن بط درو نهد د خوبطم ةلمومرفوسوا "جوبا انالو نيسادن وأو ءاووس 1و

 : ٍ | اعلا :نغمالا ايل او ملل يل لاذ حبل ناف ىدشلا ماناح بتتالاهناذ ءادوسلا تدان ذك يمر يضوتسااطألف بعل ءانرعسا

 ) ضو أو محم رج وحال . يل هنو (متولو هيدهؤزلاوصحلاو بهلاء اهرعنا

 / هلأ تماسك نيطلاا بإشلاو خيوبابلاذيطيركتل اهتمي | وجد وزنا مدعم تاجالعلا له جداا ةردالات امو جوَرجَي

 5 أ نموارسملا نم ناكأوس ةئدانلا مايجاعنمبإ مل | و ملبئطلا | مولا ظ ةلينسب اهفرغك ودل ديد نا]عاواقعزعمر هدغو تافح

 ١ اوكزماظلا هقط|رعور هدفا ياحسدق هديا 4 قريينموادزبملا . | مهاببإ رول ظل ف قاشا اماو وانتا شكو اكس داومناليش لوال ما ١

 .ةانصلع شدو شك ئالابلغالا بحد مرلا نونا ذعم داحهلا ناني زرانلا تيمالاو ددالا و ةا1]آه]و ئسايطق الطراو ما طعاو . ْ)

 ايكو نادل ةئزالاو ةاثلودالتاو دمرلا شك لدنلواعماشوا ارجو ايد طالخالان وكسلف اهنو هئلقانا عصت هنكلو اهيرصبسا

 تارا وعند هيجو) نيملإو تدلؤ ةدامزعوانيعناك ةداتزع | لاقلت املا مالا ضيتسما ريدا كل ذو يسير طجخال الف هتوعضاباو |

 تكس ارل ل ضنا ةلقثرسارلان مدت دام نوكىذلاوا لذ نوبو' | 01بتبزاسازوت بلتو نتلوع نتف م هددككآ ل“ و ظ
 قاؤج جابوا .سوكرت ولن اباجازنس كش ايلا ١ 1 ” دزجاححودو ليا ةزعؤ كسا قدلاضرا قا
 ١ لكاالعو :اهعو درك !نمنوكرقو هدعملانم نوكيرو رتبت ا | ةامنعل الب زوي انجترثداجوطكن دبا نع هب هخر ابإسسائا |

 أ ا تامتادل نمل دام تقوبو لحم أمت تطملم هرهنمرحإو ! | مزلو ننكمدر نع نوكرموا فكك رز تحرج بطر" "نحن|

 | ننال ظن ةيعوجلالقعم جرود ا طوو ةضف ولا ريم . [] | ىاة 01:6 ددكتابو ١ لل كو نيا خال اجا كالؤزم

 'نالعكل افي باحسن انكمو ىيرإلهقريس الود احمدو ذياب دما 1 3 ترتر ابتح الو زوو بورجو انانناف |

 , عجيل ناكماو ةتاحهنحراو ةئئيتم ْرَعا نع تاحانش تالا | !رفيضلارملا نوعان دتكتإرديلا فان هدترتا جدع | ظ

 ' | ن6 انتانعل ةامازايوا هدا دلل هيام رعرسكالا ىف ١ ظ خفت رخو م دنموالسان منيع بن اكاف ببسلاهطقر نبك

 !ٍ | مركلكش تلم ال: رقديللؤ امر ورقيشلل 3 دمرلا ناكاملو رلقيوهد 1 0| من |ناكر ادامه دلو عوض زء انو نبإ طف اهنيح كش وكام :
 سل ل مح

لذ هِيأمفا دوا ءاد وسو ارجامو اهفصوا مد نعتوكن اانا
 ا ا ك

 كلتا 7 مسع - بس »
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 نياك نمعؤلا اءإحو الان ايلعا و بايتالا دماغ هن غاليا |

 ا دام علب عءازللاو هته اهنمو ذلاكارعاذلاهنم

 ل قمار هتف رقندلا وساد ياعم هد طعو”د ليم او

 يملا هيجل تت ىزل ان رصمقع ةلالوضونلو هشنأ اوفاطاو'

 مها اطوال ادوهزنهدا برس عد لوالإؤ | ظ

 م مالإرع يراتل كيمؤلاوذ اساوو ايلات هل[ اناججسرلا

 | دولا شوو از نينا يلو يدش اسيانرلاو دربملاو زحف |

 ْ عما اونل رطل زميل الكاب او يك اذ ظنناو
١ 

 جرو دوسا وطب كرز امنوككإ عاعتن |راعوضاينلا
 ا ءلطا ولا رثكيش ىَذلا تيدانوكنابحوءادوس ةزع هنو |

 ”3جار دانك ورز نذل بكم دم كحول ١ ظ

 لتس وكدا تسل وذم ا جالت ظ
 | تاكرا نيملاو كدببلأداومِكك هنيملااهتيو عال دالو ريكا ظ

 رعاك حلوو 0 بلا هزي و عيسباواولا انت تعا
 | (ىلقوفا ءافها تم واللا: ةاتيعاصوسحم ماظل جوا ظ

 ل ريتعي داوم نوما اقامت نتايداذو |
0 
 يال :حودلاو نمر جلكز جاورها ةنارلاك اع

 / 2تمرإ] سيدال ا!بحوسرلا جل ةكلذلو معضومق زرعته هأ ظ

 . | الذ عامما كي دال ةلئع موا [ترككتالا ظ

 كلذ 0057 نويل طعنت امل كوسدعل ١و بركلا اكأر ا

 / خلحلاو عيل و اداطلل طزعملا تايم ءايشمالا هذه شنب اال
 رو جنب وع ريطملاناهرالإ َتازلاّنهَدَو

 -تادكو و غامدلا نوئوسنمو اهلك ق لازال /ىكيدو سارلا ءاسا

 ْ لاف دزولانمرولو نذالا ف نهدليطتق لل ذكو ةحببطنااقتتا

 | ام ]دامه دل اقفوالاو ةظفيئاو وتلا يزقو دمرت ”دامؤ
 اجو نيمل امرؤ لوصحو دمرلا )اجه ندا يككانتتاةخصناث ابو

 | تساغلاتداضنما زل نازو ]اورق ولو جيتك"
 | حجل سوركم شالا دافور ا نيعلا ادع مالو اه الف |

 ن داحن بز بادو اهناهوازقولجلا بزكوا نورتي

 .1 فاني يرملاريضنلا كلذكو :لقحمرخبطلاو بلاغ هاطَسلا تاكأ
 .ةانابباش عمم ا يضنلا باجل ءادوسو لم فصلا عستاكاذأو ا

 ”الاةوانملاو درو ب]تو | داوم ايريكرت بسجل مربو روحوطسالاو | '

 دا فصلا يطريد تفرع لت ىرايجت ةيحولسما عقد دنس

 ضو فاصحود و دج د نباص تثري ملا ٍ

 زف قت دينو نا لزصو ومد دز د اككذا7اهكموللا ظ
 دو اةوسيوزفا فرخ قلطتساطزهكويقتا عج

 ٍ رخوا بشل

 ا ل النو دواز إنا ووسدلاو ىدانمز |

 ا
4 0 

 م :
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لاى زيزولار امل[ ووو دينار :ز هيلو عال د ماسر د
 اليشآ يودا

 هديا نكت ةدجو لزوطاوا ئناأ بجو «بةتتارج واوا 6

واونل مناك ةيف جراب عتمة نح
 هدام تاكا االا بخ

 ه0 رشد يدنا سيلا علاق ددسل ايتن تاب كاز وة

 1 هبا مييطن غعاْشتسإلاو صمام عقذ اهدحف ؛ لضهيدا اقلط وانو

 | بعف قيم داللدا تلعو ظافؤتزا ه؛دناكناو ٍدر هنو ىحارنر ١

 ظ هاك ريجملا رش, الع خفض |عذ وليف جواإب هّيوتف غامدلا

 0 ابره ءام هم مقطىنلا ءاملا ناكةرارحلانه

 هر اصعورهلن امن اصعشم تادربملاب نايلون ف ةديسزر ١

 نال ذابشمانالانيل ني ماس ا هنداولتقو تاهو د نالخلل'

 يلا دل نثك انساب عاسالوعداو را اهيكتقلا تافاشباياسم

 ةعداورلاب ةطولخالوا تاريخ اف جرت محول ادتشود اوملا نمو

 ركنا اهلؤو جاضنا وفاهم نابلالاو مرولا ء !لبم ةولطرطرم الوا

 اييجبال ءامو هناا ناش )وقس بح بالو ام جان ودلع ١

 بزي ديجريلو تاويغبللا زم زباعبنامي) واوهو مجول نكسم جانضالا
 هش شا ريسنافلابو ساط اطار: ويلي جنيه عوج هداصع ثيرحلوَو

 ايبلائ اندرو وتلا صا اهاام اكن اهنا شثراعادمرلاءايتإ

١ 

 اندعبلا اكناذ غافتسالاو دضها ومو! ْيوافصو اريبتسد ف ظ

 نك

 |: بلا. هللا مونسوجمالات د دقنإلا ياخ اتم للدار
 ال ا 0 ااا م

 ؛ىاناوأ

 00 ل ا ا لال ا

 [ تور زال اك وفاوهام تالاهلا) هتسإؤ تدد طين اذاو تالا
 (كرّيتساو لاو هلا يم أم ديسك او خان اويل ءامؤ
 ”[داازم هش تاما يللا ماعطلا ربع هيتس و غامدلا نا تملعا
 | ديعيةيجرت ومد ةداملا تءاكواف دادتل )يلف قيتسلاىوسلا نيم
 | قاوراررحاو امزيؤاميكاهدشيو فإرطالا كلد تمداو دصنعلا
 | لكييطلإب ءادونلا نال كلذو دد ايزي هلو إسرسما ومالا

 0و قاتلا هنا ةجيتتتلاباعتما نك هاشم
 ظ ضو ربرا عافني
 | تلا ىنلا ورطلا مطغنيل غدصلا ىنابرمدندجإا عيتحاو ىل انيتملا نم.

 ديداذاورةياتلزولشم مني هداملا تاككذا كلذو هدداملا

 ْ /دمظمعار قتلا كابو |لمابوسارل نان بيز شلا هدهرس
 ادافضان رهو بام ناكنا هلاضتنسإو ابو مطقيط ناو

 مير مؤاحلال اساو عملا هماحتتلا لاو برادقور اكلان ود

 | ةفلا وزنا يارحز الع متيجاق ورعزمو قاملا نمدشعإ عاذ نط لا ذاو
 | بواطن مقيحنلا تايثبالوتسا رلعلا تاو اطتاذاو عفا
 | خت عفتنبملو دمرلالاطاذاو هدسولبصلإ لامك نكد نجل د

 اعلنت وشمل عفان يدم هدام نوه تاق نالعأ أ

 | جوونم اننم لوني اويل ايتو انستا كايدمإ

 0 مرت ماودل ماود ناكأير راف فدا ربعل جوا لع وكاد ادا طنغا ارو |

 4 4 دو
 2-2 7 . 57070 5 ل ا و

 ف نعي - يسع  يفن مةبسيقموب هيييسب ب سييسس حي سيل بخمس ة عمو ح  حح
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 < * ةووزد ووو حمو

 كر هداتمناالا 1211111111 اكو 1 :

 | لم ناثلا اذهل اقورملا تادايضيل ا نيرمارلىوتي امل اهتساعم نوقلا
 ايلا او اهنضوهو ةيطرلا هريزكلاو امايفاقاللورزولاو نفاس هذيلا

 | ةيعضونا و دالنييعاسؤا ةعاس عضوه لعل ريس :راطغوؤيلقوم

 | جلا نكدوا بوكيت جوش نزنتلا عاج ومرنودانجالا واما
 ْ ل

 جنيها دوام مكنيالن دن ذولغجاياهرسز جتا ججوباع
 ا درت ايش هّعِص هنهوصمالا ايش او اهفواوملرقكو دى ْ

 يت كونضح يك ييكوؤ جوعا جلايسل انس مام
 ا ةاعاجا يعرب ءامر هو |عان ميج ب هجر دس نوما ١

 انذو ف نملخوب نيعلاف ثديحؤلا_ دلل و ىمت لاءاعسالا

 ظ اطر لقيم ماما فينس مدون تاي
 | ككمررو ءاموالواعاثمام فابيو )نس وار امصنميثيوضسلا

 - |يقرتعكلو ظطخالا يورتع ةزارداعم ةاقإ] كوة جح يت
 ١ رات ردكطعلازاذ اهيمام فايس نيزسكاّي و ذالا هده ةوق طاطنعالا | 1

 ظل نمئإؤب اذ ريعاواهسطزةطجت نسوا فل

 واق طرددوا لهل ةوجت ني درا: ليطاواتغارقتمالا |" اك
 ميكاب وسد ئنإو "كتير كراكو اراذن خهلب ىلا هنيملا

 00000 5-0 - - مجسي -. - عج

 جاوي اع اوعتطبس هدام مارت حانراقل ءانأب ١

 ئمي ماق ءافغلا لب ةةاتاسز ا ع1 37

 تع
 ف ع يم هم أ
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 2 ىلع ب مم ويوسع ع ااا لي يب بي يبي بيبي

 7-0-5 تيل ليضيف كروي نال ماهل

 َقَساللَْو هلت اهل ءاحارق قصت بدلات لكن جا ظ

 .هقيوا عجرم اووحتاإؤ يتعلمه اهفيطلتو ظنا هدأملا

 أ ىلف ضلال يهل ز قايل كلذ
 ير اب توست قسازؤهسم انا الاليم

 4 فظن ناناعوقعان دانت يهدشا وي اعش
 تساماوزل نمو مظعوها هلا جإ انيانمو لة مثسيلاعل ةامرع'
 عقدا برقمولا نايا ليام ارشد اوك

 تقال تاتو 9601, هيام اسال اساسا ةدإح

 هيج هوو ريوم ع دودو
 فيصل رنا الت وريم لطف ال |مولريالازامما اهتناككحاوئا |

 2 مووسيصسحو حسعسمإ
١ 

 يالا سلم .؟( فيطلا ول ابقيزمو دي دشلا عجول نم عفن ساس ةفل[ درولإمبتفلم |
 كلر مسا 1

 .. 5؟جلرمدس دوما نإصغدروعاقالاعو نسما رو طلخا مزيكا ظ

 ىرسرلاعل ةرضبلاز نايم تيموربا ايم لاعشم غيم
 يل ايتو لنضنا نواقي نيلي سمرا نمي يش "مايا بح

 ل انيس هيتثؤ اف
 اهلل كنوع
 دمع سس دج ع حسم

 ا نا ول 2 ينط توتدت : نعم : ىحع 200
 - يستمتع يي يل ل ل يا 5-0 3-5 وبيشوم تبوح



 حدهج م محو عج . 3
 ١

 نايشلالاهتسازحوبن اوكسلاسبحد تقول فعرف ةئل الار نات ١
 دولا. دليو تاياقتسازم ارسال د

 دؤخل ال امتسإللا يآ لسا يدشن وراك مار

 هلم خطف ءابع بوزنطم لمالك ضت ثا نانكمأ مرجان كلو
 تودالال |متسإبىدن ساي ال ةلاكه قيقر هاناملا تاك اذ ازينخ

 جامد[ غ ل يلقومد هئيلصم عمن اكاد ا بمسالو ءافّسرل اف |

 ماوه املالّمتولملح اوءاخرالاييرهلا جالعو بيبتلاوؤرعتل اعزللا

 وسد ل وب انيمواتضوزنادوتنو بتي
 كانو اراحلل هرولإب دارلل نايو هفيحلابوجرلا نفضو هونبؤ اهنيظسمدق

 ودام تمدد مسا
 الهو نيلازمالا تان نانكلار ربو بقل باعز يو جلبلا موو

  عرركم خيساوابد هاكيول ولو ذنبها م ع قرجرماخع م ةلونسم يذاش هتفضأ.
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 | ةقانجت نيوتن مهوب د كونها
 افا

 ل هنا رسال هوت اوم
 راو اننلااهياذاناناونيملا تاف سو اهلل الا

 ١ دنا هيلو وقل دل از نوتخ

 ع سينام تنسيم الا نكي نا
: 

 7 رع مك ضيكو د 0 0

١ 

 1 ريما جيل نكس رقت بالنا لما انما ديمشتات علا 1
 0 هيد ططءاي باعللا د ختأ اذا اصونصحو تابت ]وتمام

 ٠ .| اشاقرثكجييلو دراعات مهل وديتككا وادب ربح
 رر | 96 ةنابجو نيمات : ابطقشل ةريكى دام بزي يبس لازراصابتدو ا

 1 هن دع جا ظ

ْ 
| 
 2 اسمو يوجع 9

 +. ١ مقتدا هس اهتز دال لعناية مظعااف ههيز اما
 خودولانوكرورثككمدلأ قذف ريكبشلا هجم هلصتشلا ورمل. 7

 خافساو نيدل | ضايس مرد هتمفامونؤتللو |يتلمل باص قيفد تورعر اينفازم

 ٌْ | ككو هداهنم رمد اهنم جز ولاد نم ق ليمن رمح انس موحايمالطناو اهنامجا ا

 ظ ةدامزع نور او مهن مانفصو مهداومهنكييسل نايبصلازههنام ا

 .ٌقووأرناإل ادمرلا جالغ هيعبوه جالعل أ ريادوس مويسلاونلا نعوم طش هراح

 تاتي وما يعت نعاوهابمسمإل حماؤب
 او تتغير كرعبلا خوات ارواير تولة ويمسلا

 يدور 0 املا دوت

 رج | ةدزوجع ساب نامل و

 | لا هفتطلا تاجطعرما نزع تاتبطتاهولازيتل ا تاقبطا
 2 بسس بهما

 مق درويش ارم

 هلارثو اراإ خر روم ل ان
 ْ 0 رلار اول لمزلا | و طع 77 داوم د اريسْوم "يغار ونور تت / ال مررل'ى لوو ىلا اينضازل ارح ار السرب اهل زم رار

 :, 1 اولا لا ربا سرب
 ل 38

 دا ع 0 هلا دا ..: دج ا للحل

0 



 ..|؟طيبامولا يضر فنزسؤ تام داخل نبداؤ تعيس هر

: وا مشاوس رفات يد الإ هدهنن وع ةنيبام يامل هلهنتج
 

 ” ار ةوه افالم يم مل هدحلو هنم تان ةيكوتسإر نشا 5

 مور نوكب باتل رتوك قرير دوهأمو دوساورتضربسلا

 د اأو تنل لازدان وعينا نرمال للدنالديسارُو رىلدالا شلال اهلف

 ظ | سيلا علال ضم|ورنم ءااعامشلا سيشرعون نال هكارد نعنع

 دكة ةقلتتوبتقا بزمان ايمو «ةلتدك

 ايكيا تأكل الزبن دوك يكس وكدت

 ظ : أو همم كد

 لاني ا يي 1

 ا اج رف مط قرجسد )دهس حولا عاوناو قبو احط النا نع ظ

 | 1ع جداطوأ نون ليز ضمعواحورق سويد اهله بيدا ةونتجت ظ

 دداوسلا)يياكالع نو اهلل اذ ماتو بو باح وية

 يي ودا هه !

 | اهتدتاودصااهرامو اهاوضلو سو اموت هائلا, 1هبح تملا

 صبا مدذل عامود يجيد طا نمنخلا روي وهنأ اىلذالا

 اذا ككل او ماونلا ليلك عنودالؤتزتلزجيصترج تطوع“

 د هدول ماطلالءنوصاهب اكاهيحارو تاقبطل|قإ ندازعتيتلد ع

 | اا كلا, قيسكا نيا نو نيالا ةنهوسلا ظ

 آم

 0 قيداوادوداوسد هيف عينات 2:
 | اهتيفتؤ سرا حل ةَبخويركت اداه !ورف اهلا اننيواويسد
 | نولا هنالعو نيملا همه ٍنتوريشسعال كانا )سيم يوطرلا ناف قطاخم
 | نوكوُزم يتلف تاكا ءارمحو ركدملا لع تاكد اءاضس ةظفشلئلذ

 | نيملا-د نفك اورد حو ل ةاللذلو ٍنإردو دي دش عجوارعم ْ

 | ”ةرعاهود علمدلا بحت اني نم هيت متاغيطلا نالزجةتبرأززو

 تيفاتخا واو 00 د تاك شيل داربو ولا

 | نيدلاوزاودلانيمإ) 6 سيلا ح] 6 ضيا اذكهو لمحتاكن ]كلدزم
 | عتجمالا يضم ,”دن و اضم تحزحاؤ ا اهنا لل: وان ذيملثلا ناا

 | مدنين فرك ىتلاطالخالان واب تاككذاو ئوف نارتسو بحص

 أ نق كالا ونعا ماسنم شل فيو هدم ل ضاوؤيملو

 ظ اذار اس غبن تياحات باع
 | دعدايدن خد ميماعكس هوبا ثنا تقال نارتلاو

 |ةهلبإل تاو باصزد عقلا |ضيالا كفنلاميشيال ضيمالا ثفنلا

 | عيت قاوم هيون دوكينلا ذد م عيموهد نحب نوباذهنال ضل ظ

 ظ | ياسلام يعزل فالامر الوهن ارباظ عجب ان |

 | ف هنلل نانسانماوزيزم مال اووضنن اوه ا ءاضسل اهىلل نا

 | طرا روتعلل اذهب اوجؤ لوفي كو هازل

 ديو رق
 ١ م |

 2-0 اك ماله ظعمسولا ندا مديل رجراقل دكا تاكاذآو عمك |



 ا 578 نالوا هش 0

 كاسل هين زق لائق كلو ريل ؛اطع دليلا ةدشوا ءاضس هانام تناكأ

 هروح تدل ومر اًياونلاوهو ؛

 | بعموم ءاوتو ريلاراش ا ىنالاوهو اهوعو ,يوطرلا ن اليس و لكأتل 1

 تم ةالازالعلد هلتضوه امتداد انرل لع جزجعنلاناكاذاف ْ

 1 جامل خيل نوكيا كلذويش لا لوب نايخشم ١ ١

 5 اال ندم ياه خازسؤم جيوتي

 مد ييلاوعتناك ا ىزرككلاوو جاستا لخ الوعل ني |لع
 "كل اضظلو اوه عجول ادنمىمجلا ندين داون بصيدلكأ يف ظ

 بهو نموإيلا ءامطصئطيلب طمىتلاو طير ءانئلا كذا

 ةلامزؤعم ىديل زهلنزطاعا تزطالاوج تفز تفرك ظ
 نكما امر.ليمدالو سالو الت الاا بحد ٌجولإآ جل هوقل يحب

 ' عج ال1 :نمزنم جالعؤىاةديفاوزلس اينمندعالا ماهل لخير |
 | غوكو نناصاحضص و نيقاسلا ةناعو مشهي نس 3191و : ١

 .ةيدر|]كك اهسالاهماداو شيلا يملا ةةقاعتا حوضبز جرجا رازكأ 1

 أل انهن اكو او تاعونغلاو نطالا رمق قرلاو ءافلرضسا زيا مالا |

 ؛ طاع تمرح داى ىفروكذملاعلمتسالابالواوإوع |
 | ناانهرتاسالو يضنمو جولان كسنيللاول ايس انالةواجإو

 | قا سنوك المعول بال ةلاحةنقملازا بدال زيا زيللاس وكب
 س37 بسسس ب ييايامب ---ج

 را

0 
 5 ظ

  5 5 2»ذي ١ 086
  7نيد 7

 9 و 3 07 ١ مع

 8 34 مم ري

3 

١ 

 اح تستسا تا كج“ 12 تالا تا د مع 20000 0 م يي يللا يمل ا د ري ع ع

 1552 جد05960جرس ل ىف 7

 اهينسا كل نوت ةيتا)امداو ج فاننكتس نب عيا نفاق

 ٍإ | ركل تانك زللإب جويالولاوا هلأ زععس تسهاد ش٠

 فوج نادرو ساتان اشا» ظ

 ليأبتييو دو مع نقود مورا علنا

 | او "تا مدرع رتداح رجا ختاوق زل ت1لاكضبسا

 | رقيق يتورع وق اتفاوا قولا ع قاع صرع ثداح

 ع اضم تام قيّتعمدنعو !ىوفوممءاو رد فيمل إل 7

 ' ضر ليلو لش ررخل نيإؤ ىزينح اق وما زسزعلاسيقودوساق)

 | تتاوعلاوا مايل موريطتم العلا امهرزعو ! مد ودا الس[ )ثم قاوزحلا |
 : 0 هس مدور رلا بحر نيا ماهلوه ونار ولاداناويلاوأ 1

 اهم نرظيداناكسعلووازت نيت نيو توك تأ
 نود هزازج مالح بالو تاكا ارا تير قفا

 | اصوضحو حاملا ءانلوزرهنسك مم ةاوضأن يلب ليات قو ايلوهتلاوؤ منمالا

 نك !كلوعم يرججلز نااصوشيز داش قارد لمريم د ئذلا

 التتار زضاسم ةتزجا نر هض»
 قطعت ةنيدزعجسو عشا وبوست وتجري وتر |
 أ قجيساؤ موكا تسل تهل اا يؤ يا

0 

 ل ىف
0007 
 ف 1

 2 7 7 ىو ' دوا



 1 ا د يس سس يرسسج

 13ر2 فأل الجم سرا جنن أ

 ١ © 6و نيعلا هحورع بداح بزعقورع* ا لوني نمومهشو اهتف نيعل ١ ظ

 2 ياام فزنلا قومي ندزيخ ناتو ساويب

 ظ هكا اما قورلا تم التماديبسوت ناخدل كاهن هلو ينمو
 ' فعيصر ارا اءالسمالزطابل د اهنعل اني ط زف اماظلا و ءايزلا ةرطزساهيلا |

 | افيو رك نسواظيفامو و تيقورلبسسا ماك تحاصر نيفلا |.

 كس اوراق انساك يو اموبساعذان ا

 . لي مالنا نوكؤبببلا ةركللا بحار عبو ىصقوعابت

 ' ظلض وربك ماةدووغل ايلا طعطعستمو بوسي و ظلم دنم نيدل 1

 .؟الاربداقا نهنمياشا] داو رام ناليس همن نوكأ و

 لاو ريك ء الضر دمجس عكر دام. إلا مندليخلا ًادوؤتلا يي
 | ماو نيمل | !هرل قس قر ءاهنيؤ كي ؤورلابدهبشر بيغ مابحااقلا

 أيشااو نياكوبح انا تفرعرت لنا هداغخلا انم دلوت ةضيك

 ألمع: نمو ننكش يشكل الس نالوافثكمؤانغنوكموثتننإ ١

 د | ابزع تزاذاذ ديو هئلوتئاونسا ةقزيذ قل اهضدز جاني

 يدنا جازدالعاهلقوائينايئس تعجل 1

 1 دود تاكداو غول هند ادج نفط تاكأر اذ ساق مال ْ

 | طال وتءادعتسا قولا طبع همر اكفريس  اهنمداو ظفاو
 | ضجللا نوكمو انما ١ هذوسل /لوثمل دعتسا ل ذكنوكألامةقوا |

 1 ٠ 1 1 19 ا 17 ا تسال تالا. 17 ةيهششجي75ج7175

 | هنو مع اننيجلا ةظمح ا يشم قمري اج
 أمم قورلاتداصوامهيز لستم ةيبالاالل نكورتومدلا هداملإ ريغ

 ةمصاللاو اهتنالستنلل .تاملادادقمسا ةدشل كلذورقببطلا قورعلا ْ

 |ءءاننلا هزوسا|لوتماومتيم كينكروكالامو يدير ولا وصل | وشاابخ ' ا

 ظ جلع ة:بووتلاوؤازمسلانمنلو نا جاو هواش موجز ضنا ظ
 | طقدلانسحاو ظندلا نع ديني زوختيسال هنمخوتبلاو نييرلا حل فيد40:

 ١عرر

 امريدي قولا ت بس تفونس اذان قورعلا تؤ دكاموتحت فش نأ

 | دوككلل قاضلالاعنمجومنيننءايتس الاف زنارلاداحزعإر قمن ١
 ١ اذه ضيم از فص اهني مط 1طن انمنيعلات محو نات با ظ

 ظ 7610 :اارب ينال لوب ل برجوبسلا نع للزيت كا
 1 هر نو

 | داقلرجالاو دمرلاؤرككى ذل نلإرجالا هان نم اويل نم اتي
 |داورنمك 5 بلان مش ةداظرجا فايشسز) ةعياهنلا نمرتفص عد 1

 | 3و غمد قرات مدان مالولسم داخل بملاونئيللاضرتساو ١
 | 351151و قيبي» بادب نيبو خوف ماةيؤع محم نوجا ضو مو |
 ير ايزو هدحو قارن نم هرغو قاهنا ايسكنالف بزجاج

 رك ةلابسنا ترا تورزتاو عمي

 اك الاز جتالا قون نورس نهجزلبلا ءاتجتاو يانا وزد

 ل كد كانه ةلسال ينال: اهراوتو زنا أياد
 | سعفان اديتاسكا تاون ىدتبؤيفرواسغاهموو



 اة ةومملا خ

 قمم اح ادآهاتلو ودع تاز هةية اه اقارييتسنيملا

 ا | بيج انبرلاو جزيلا تايثد نيكل وتتسالا هللا ْ

 قطن املا طي املاةلئمعدتسيانامؤلاوريكات ونيس باو

 اطضكدلم كرت اذه ةيلكلاذ وجال طانند انعؤتف نيا داوو
 | فاو ونجا لانا عهتلاو مروككلااقك كنك تسال ةالناج |

 وزن يبد دبل توم افك جهلمو البر يشي
 داوم صورطلاى كوكو ءاويسراشل يزكي ايزنيديملاو اهبرقزتلمتناكلا

 دعو]رماكتلاخ عذاب دينك طاطراج ماجا
 2 اطتوحينت هتماوتعيلا طيلفلزو نحتكمازتج

 ٠ يل ل ل 0 م ا

 اير انسيبو علا هرب ايد ذ دم اناني عالم

 موب )كايد وزاري بوو اودلا نموت وبهدف للخير

 , | دال تساي بكا بيسوي ته قري افدارما

 1 * ٠ | مقيفلوفطا اف عفن ميل لخيوا مجدل ركع نها ياؤحد احوام

 لا :لنوؤسو انهما و قسد كوي

 ظ صلب ةعيطلا ايعصرب جت تربت ريا ننس ناو 0

 | منيهلا ىااوريرلامشال ةةيلق معمل

 | جلا ءإ نجلومد والا ةهدبا ةييختتلا يبرم ازلخماؤل .

 ل وذازماختزيزياصونححذ تدم نيل يني ميشو لكاةاصو

 ١ | ظانؤدكتا كا نترك زيا ءايلاورجلاءامنيعالنمزتسف ٠
 | اج ةالجلةرجضرم ةاكاعيت تت يماجلا#

 0م رك

 . ضبلا وضح عفللا كر دينو خس وست دوكنإه طع لا |
 | امالحلاو بانسالا ياض 6 خف 57 / ظ

 ظ ملاذ انابغثبحو هداملا ةءادرل ننج)كئتتتآد اتقو نطلل جداول اد 1 ' نمي نو رناعنم اه انهن بط ذم د

 | ىانروارإ تك كت كح سو قينعانمو ىو اهداعتوي ءابالاؤ اج | اه طرحلار اها ن مةناطنلاو يتاح اد قبطلا:ثوط

 | الل نجراوو بدافع جوهاوبساكر ب مائتين ايتعؤاللا ىخبألو مدلل اذهؤ اهون ضار نميسإ]لناهتزطااقجاقتألا
 لليل ز جست ججد رشا زيرالاو ابال لئن ل .ناموهدنلا ظ اسك اهطقدنع ثدي دلل عؤملا اذه يقي نا
 ١ ة3نهرب صل |صابو الدنهف اميل بيو ]در ولا» أع جوبطم صدع "الا هيب ومع اىااقلورككو

 رج كفا لاقامزإع ماهل يعزل ردد ايل ءدهزيتيسىا
 ١ هوه تاع نامت يسند سرا ظ

 . حم حصل كجيوي

 ه2 يي ة يل



 قست ورو كايرو دسار ابن :ليمارلغلا سرس م يللا تاسست
 د الياةوزمسو هأطسوو ةةابسمز اغلا شا هزل نيف نيا : و ديج عضؤومم هاملاب نعال دو ق عرايا

 نم هلل سارا اسمه بز هو نيعبصالا نمءاميذلا زطخضنم,داملام مك | اكو اهللجو ,زاملاو هللا م ' دو قاما ماحيمو اةهشل رع

 طالب ماير نأ طق نعول عطق تنل هطاذاو بالا طسو دي م قمل ونزع مجان فورم

 -,دحاظرضدزوودن |نم لوح شبع ايننيشتنالو لد: بخاو | ملون راض ناين هل برجل ّمفدَجز اعناككاام ازد ازين

 | دج واتت مطبؤ مشل دادالاو تنمو هني دالا ونامل ظ لاتزفلبديتو فيشيوزجا غاش مزح هيسين لغد انجل جاز ز

 | لجو مديت و ماقتل نزلا نائب دلير - | بل 6كلنلف ضما انيول نوككو مت 5 ات يوطر
 او اربسم اوزيشلا] ةدمرلا تصاااو | نقلل بريتي انا هرجع هج دو تكد وكت
 | ةلفكواثمآم نايت رفض اهو ةقصاخلا ةودالإ لاهم هايل ةعطتلا (ىلطي| تورز او مسد امنمصو د رولا نهدر يلع دنرامعد داهضو دع

 اياها انيالو هلام دالإ تيمور نم فيينملا ودل ماد ايوا عضم جب قوعسوشإ
 سو 5 هن عويد دمرشلا اذه ياعلللو ارجاع اكو بشت عشت 2 نعزنكالا ف ريشا ةداموامووعسو شك اهلككفوجنح يتبل

 ْ ١
 هي حرم |

 ١ 0 تافصو جابت! تنل اواعطملإ نيله سوآ دأب ِ 2 و ٌْ ا مم .ل جوى ديباملع لقي رام[ رس الاو لاقي م نتكضقلاجالعلا

 | نم قعزمإمالا دهام نواك اهي + اركان يدساو لكك 2 ماهنوهو ناشرولا مدد ماهل جلطة رو حرف دعم بانك ظ

 فادني هدكداوتةسد اي يلة هانم 1 مم

 | هنمو :عدلإو مزالضراعلا نمو ضر اعاهتمو دواوماهنض لور هعمدلاس |

 أ ةقافاوانكالل ننام جاو تايهل نوكأ اذاذازمرمل يات

 ظ ا عزا طع يمعو ! داحال اخس لو ا ميطلا فق وطن من اصشدا

 ظ | اهلك رضاع آو ضبا رارتملا دال متسايصاعق
 | ادايش مصل ثور قاوسالر د هيحالتم د احءأو لب

 جس ديد مما ب

: 

 أ.

ْ 
٠ 



 60 ا م ا يبت

 تي ا يي م

 فاتاذعز د جهزاندلاو تضلوا نيف تضصئااإع هتم)طر
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 ا« لوطن عيزواما نيكه نيهإ)_ىنيسع ركل لب ومض ن وائل جشبف

 ووتر د نورس دوم

 | اكوتسابلاورلان اصضو نيفألزهر هدد وفسويجفاهياذئي ايتسبانعأ .
 قات 37 واعرة نال بم ٍ

 ا لق بتتوال اهساوآ عاج طنا اي بسور بنس رتكاو همام

 اذان تويز ديلا قبيسي زجل انما

 اشير عملاو نديلانمضترن راو هداني ريجازسو ا تطلب بلاغأ ٠

 تكل ش اهداتنوكمالاماو ,ةداونعو ادام نلعبءظفلو ا: ةانيعذ درب ) |

 ناسف ان احم عما الا

 حبلا ءينومالا نوكمن ااماو نيهي] سلف هل وسن ةطغاض طز مدت

 يووم ٠٠١ اهب 0و ظ

 ةليوطو :دزلظا و نوب9 ووك 6ةرطزتاو حبا هدم او ظ

 "هرج رم وقواعد ناووتنا عونا ةتازهالوآت ائيطما

 ظ 01د نينا تيكازؤزاةكتت خور 4“ هباغات#؟ عدرارةةايذاعأ

 اننا يبس 1

 منال دبس نميز لوراصتتمالإ اع دق اكان هافصد

 1 | كنارشت نككديغملاو اه برشللواصتتسالاب ادب دشن اكدكايقر ل / 1

 0 انكاغياناككاورؤفد عطانا هون ب ابحر زخملاونلل تيل ة لوط

 | هنعريفو لاو 7 ارتود ضمئتسرلو ديجليات ءامتغتسما نوهت

 1 ملا اقالفو علخشما ج وزع نوكياناراضاالان او غامشلا| / لولا ب اعما

 | لو( كةماوو] د ضو رظلف تطلت يجز اكصزم ناكل منجل كلانا
 ( تلا يوان لاما نعد ايش داك افرق امورا اردن

 رام كلوديا ورجتدنعا هارد تيئس ةييديلا بابل ناوم و ىرلل حين
 جوريشلا| يرااللعد اهينكسملاظيلذتاحودلا ٍ

 عارجالا 1 نوأللقو و يطالا نو د ءايككأ + انيلوتل ام

 ناّحا بيسل بح[ ناوقري الوان كا دج ليزعما عامتجا نال كلذد

 ىاجزراق ببحر ملأ ننعم ا لؤززوكوتو نطابلإؤ ارحل

 | "مقتل و تافطلاببست توتو ريهاص لاذ نيملا تاموطد

 أ

 أ اهن افلا تانوطرلاو تافيطلا] احزم كلذ تيشاماو ثا ت5

 : لااسو تايطلا نول اجلا غزيل نككو زنك اذا بعص
 539 |ءلاسواوزس نيل ذبمي اس املي ذ اههشمتوااه هدو اخافثا

 ةقبنم اهياعٍربوآ حرف سوهربشسنم)نججو ةنوطر نم هيلع زفر تيم
 ا اد تافطلا

 | ةلاسلعتادإ



ناي [فانيل اكهنيعزاماد راسو أ
 [ططإت امر زهدكلا تود 

 ٌفاَصْعاهناو ا عزم

 اهنا شل اود ةنيزفاؤ اخلا كين ل هنرفلا ازا هودكلا تعز .

 اتياكم ل ءادل زم ةركم ءانس يم تيان نازيش عقارا
 نايل ّسالاو زل لا هتضايرلادتعو عوجلاهنعد تشي نار بديلا نعنؤك ْ

 ات اد جاما لديه ناب عرقادت ] دضل  بطرلاو نجاه تقويف

 " | مهناكاذااصوضخو راجل ارمتم عقاري :اقزإقاذ
 بنتاكنا عشا هجن جونقو غامؤلا يشد ثبايلا هنيزكلا

 ةقادوس هرمخو أومعم تاكذ !ئيننإجللءإممتتلا هموم فعنصل ١

 انا لعلم ناهدالإ )يمحو ميشو نيل ايدو تايزبلاو

 . اخو رممطملا تاليوعسلاو ةحارااو مول ارغمسو ناهئانل ؤتاكاذا

 تناكنا أماو محالع بعص مقطلا ف كل نم اكامورطولينل ! نهد

 امثؤيقرلاذقلااماو تاؤاغتسالابش زل ايزهتساذرتوطر نع
 نالوا ورعإزعلاو ادجروب هنم فيلفلاو زءاشلل اصوضحو عفن

 ظ

 دونمز اكاد انج كلذؤرتضانلا تافاطتسال/ نمو ةضان تاسوطعلا

 سارلا نمر نجلا نمامر اهتساوربملا عيفبن عر2ٌعَد برش ظيفع

 فاطالات اضايزب هجضو انياضات مهلا عاصوضحوليهطال

 يي ناك راك تبدد بهدي اسوسسم

 نالوا

 كلذ نمزج عإهرو سي ةيطيبلازوسرة والم اين مضيشل]3 كل 0

 ظ ,ايننإلا عضو اصلا امرت ابسلا ب قطا |

 رك تينا رت ان ةيبأفلا هذ ناكذ وجات اكن اهلك تحت ْ

 لصملاءامو هيلاهراّسالا به اماهز دوا رج اهتءنماهمع تكلا ّْ

 | وشم ملاكا سا فا ضايزسسلاعم

 | (ذافملا تعمل ]زين | وحاتججنلا ديعو نانا ى ويح اخ اجوطموانو |

 ةانيواذل موو ةيئير شل ارماؤيل مانو ممريبدلا غيل ةامهيلع
 ٌْ | ةضوالم ةخوبطمئامالا مهجطءردقنمهل 6 أابجصلاووتيو نيعلا ْ

 | اندم اظن طمع ذج مازيمبي فا ضدامييعوزلارتل غطي
 | دلل دال ةيزو علا طم للذأكو جات حارسا عجور

 اي و ا ا يا

: 



 لالا هداك نجوا ميانمار ديلا مدل اركي

 لضلحر يدش و هوم ْدجافاوءاككلازبافف تيلؤلار ايسالإ لهون ظ كاك ضو انوا داس

 11 للعب تسب 3+ هاوي: ويس | تتناول نوعرلاو جود دابلاو رغبت ]فيتا ملكو علا ش

 نعت يتبق اح يفخر د فبطتا لع نون اوهف تافبطلا نك ظ اها سو ودب ءايشمإلاع يم | ظ

 0 و 5 5 اماف ةفطالاف ترهماالاحاهنمو ٍيذعا اهننو تاكحو لاضا اه |

 | اهتاط ل ماملع,نوهىذلان : سس :يذ هد ت تايزللو .

 ' تدين دنا اتمرو قربنا نعزانا يملا تبع ا

 و 9 يس سما ني سس

 .لرأوت يشن متمومزم اجو هاك نااار | انًطلابس نوكيا ديالو ن اكن اذ هيلا اهننهد و غامدل | داون علوي ظ

 1 سيروب وس جوج وجت ْ دسم كود ديدشلااءاجبلاو زاضاوؤفملا مؤ وذ انص مايتسإلاو ل

 | تارإؤيلا حميه أن اببس كعيف يبدوا ةدعمت اد اجيييسنوك | 8 ةوالكو ملا هيبرهلو زحلاملاذ ةنغالا ماك هن أوتملا هناجحلا تصاب

 الو راددلاو تال مو دمضفلاو ءالالاتنعو ا 9 جور دإبلاوزبجلاو ثارككاور و دكأو ظلها بياشلأوتدعللا مع |

 , تاودز نه تالآجكل 6 نيهااو برك و تبشلاو تلا نانا | ظ
 ظ اهون نها نوكيا ةدحاو نبي هتيخمالو صتعمو بزي إب ١

 :اهم يجاوب سم ونو اان اماقتايطرؤاقأت أ قو ايغيبداووللف قش اهم سرا فاو صدت

 ”طئازت تاوهرتع ترعجايلع بجرب هرزحو !اههنتن عج بون 00 نوكب نا اماوثلا كد وتراصملا نيو مديل نم افرع

 لاذ دوكولااماوو'تاقتالا هده بين يف هس جيتا | اكد املا وبال اعوان العا نينار
 و

3 



 تاكو دع يور | موجاهلا) 7
 |قاعباراتسا ف وكوااذ اهنعجر انوه امرت | موجلعتورودق |

 | ريشتذ دس كازو هراد!ةوطروا درسل ا هتمرادغملا للذ فيدالو ظ

 | فكس رضاتشلا هقيقرل |تطل اجاذابتباولا نان نمو رتاوه هنو

 بملاز و تاق الح تتكم ع اجرت رب مليك وأ تمن نوللا ْ

 كاما ظاعلاو ىو نكلأ جوملا فيكما لش

 تاراجلا نعول زنوبيا كو تشاد !ىطرإ موجرف
 تو بصتاو طالع نارونل واو لكن بدلا وا تسلا نم
 أ اذيلاتا راطلاوا ءاذئلا نيوكلملات عبو ننجح

 الإ ن عفا داعحاوتجا رت 6جتجتتاجةنجأ

 اؤنائغرةدوتيكووْؤص نوكماعرداقمف
 تيجو افا طع عليم فكن ند

 تسر اجركم لوط اا نعش يطيح يدق ابو

 مف لردرل زدات ال ايقلوجحا نم تابت كيا نكمل
 59 مانو نيعا حص تيسااذ اىزتبرلا 0

 ظ | هه بو اهولزق جازم موساعسرزييزويندا اند نورا ظ

 إ جاجزبوا درآو

 نال نزول لت: ام

 | تزوج 6ك ةكيف عبسلاوذا قيل دز داوزعدازولا

 ١ لاس وكم اهعاضو|ذن

 ما وزيم ان لا ةدضم هوا هتافطالوف اج

 جااكا نفر لاو جمالا برات همنا تن جمل تناك ا

 يلملم م مط نإعر مئمحاددو م ,كطصم م اير م'كرطوتس |

 كس نام امارس
 يجو 0 ٍلبرتو دونو يي 9 تال انحلاتاز اذا 1

 تحل نكو و هندوتلا )لملف جرإما نايلعإو سيلا خشن )6 هنف قن

 لا ر اييشن )ب ملم اهي تشل | زون أ بعو بهذا

 و ادجص [ تاتو اون دويرادا جاو
 كمل ت تايلور ه نموا تيوب نم نم اياهم كادرياسناماوتنأت

 يف لإبن ماو لاك زمواجاملكهنم عقد نعتاكمام ٠

 ا ار يتلمس عملا انهوطصحو نيداقيف ئدتيسنا

 | تتارلاريعخيسالا:«هلبلا ]كك ]يتجمالو تامنوضملاو تاطوعسلاو

 منك نءامرلا هدانا لت كثحنبىا:جتتسدناو تافيوطتااتاوهتتناو
 ءالئاكَنااصونصحو نيل ءاحأ ت[جأجر واهو فز طعرع و

 | لهجمنل بحرا ؛ كاذل وقري عرزو :بصقلا نوذاضقاو ١

 غانشلاو يجلزمذ اونا بمرض ماهنيككمو نفل او نقم اراك تخ
 أ
 صانعلاو سارلاو ةافلداولل بمزملا بح تنص هو اوهسنيماو ١

 مح

 د



 اقواس زمر اال شل اما ثيدسو نيبعنملا فدلتفؤم| 0 1911ج لهوا مهوشلا رن هسانوت 0
 ظ لل و نوكددل نوبل احط زجويحلار سهل | نيفلا جملا يمرتنن جوعا لا اننعوكل ناؤانلانع ةلث حالا ؤدإ داطستن ا تنمو 4

 هيوم ظ ا بتلوذو سرا قدعنم برق ةرووميسو قلد وير وفعلا و لولا ]

 و ارو انك ل ال ليوان ثماؤملا عانصباااملو هروككملا ولعل | هلم ]3 | نيب نهد ترريعاة د دوساوياذاو ىؤ طامي تلذلا بجو |

 ١ ةيركنيزت تلال مور كبور م ع دالجتبا 0 السلك كامب نا نمىمسكأ لكنا اعل ةدثئداوبلا
 ياللا راور موبل قال قيترلاو فاغصاورصنلا يو دكو جيد | فنكوك ناقد نذل تك, اناا ءابادنيها ل ذاننا
 لكل[ زم مدعو نول اذيهرننموههنا |زة30قروككللدرتلاو رقت اكاونت ه1 نينه: د دي ىنلاجايؤ ار يدإتبجو أ |

 الكاز ورعنلاو ناخلاو قيلازثم ملت الا نين انمألا ىِنىا | ا ههتاانعو كاره وج [رتجاوك]دالا يهل |

 كللاو وسار ولان مروككمل )اتم ان نور صملاو مالا نيل و ةوطيلا | ناإلاو ةنئالان مضت اطلمملاو كيل | بتنا بم جاما انطوت

 ظ تباد فارسيلا يار ةاعياهمربصو ولولا تبصرلخت نلبعم | كلوب نايلاو شما تاومو جا يباشلا نسو عاملا زويثكلا بيرشلاو | ْ

 1/0 [هنه لانعالل بثدس د اكدقزقعوز يضم جي ناك ْ | لوتراحوريكمدلا نب رتشاو نزولا جاما راض متي الاركماام

 وشلل عر اهنالاو تابطملاو مالو مان ئن ]ل يلقتو عملو ظ سيب امصرأش روعه زإرس ذشييدا هلا اجو متنامو سيرا يشل

 | ةقيتلإبو |ةاصادوعوصبلاداندرفطلا للملا اكا] اهتساوايلقلاد | 0 | درللزماخوبرفنيعوبساملا مطاؤتشمزمإ وق كرتسو ساطمانا فرق |
 جلال يلف ركضسا ذامأو نعتلا اذه هيعمنف لوا هال كون اذان ًايزكرس نالن نهد نمو لا انما ,ززمزمو نوصل باطما

 دافاافضن حول ال ومتو عايد بونلاو دلتمالا سا سين ابجن | 01 | نذل ندوب انيداو راكم واق ايجي عو ناعرد نإ ظ
 مكه معلن إو ولا اماورصاخ ظني ميلاد هكأؤف و اوس يجد : .ةدزساعل وعد يوشع ري جيكسلا ءنحترتللل نشوء ءنج |

 ُاودلا رجلعن ونا كانؤعيجو الليمون ف رانوهفامملا هيتش | ا | هزه الز ىدزا لل ن ءالل جعجرطتومو لوم انا ةرلكد فايع

 | وجت قرمما مدلزاحا ءامانيئا سكته تالزلل إذ ١ الل | ةفاذافسا نيو قاف توه ايش فوجي ةرزع ةوطر نمر صحم 2 246
 دريل ظيتملا ماو نيلاككا نمد الاعب اسما يذلا ةماذحآ |تامشالا تسع ا د 1

 . 1 2 3 عيدي '

 7 ”< .٠



 ١ مس سس سس 576 لمس مفتي حي 2

 أ ةلاموتمو قزعملايدالا ودنا طعاذاعععمتلاو ست ةدعبا لش !ةر سه ار اهنا ءانلءاذ 9 7 الاوا

 ٠ اشو جالا مدس ادر نيرو ]نيمالف نيالا املو نينشيماو ائااعرب نولعالاوللعلا هاد كربون ام كك ذاهرلعز ومإب نشب حيتلابقلاد
 | ههلووج ذا شف سيئ ايسر ةيوهطلال جوال ملا جلف هن ظ الاون هيرب قس هامل تدسون اذ نيعإإع كمينصاح سنا | 3

 ارتد اومّسسو هامان قيل ثيل ول ؛لباشلل كيلا لسا عضوي و 5 فن ءاضاوع فيد ماضي محو اتادح دهن يلو

 , ةاغويشنلاوأو ءانرتسالا بهسعنلااماد نيه ءوسرؤ تيلكملا الل عقن مكاماطااد فشلا ةصةااناؤ جادا: تؤ :([

 ١ ةنعشواداهصمو البا صمالطغنن اوماشمل |رينيل مشار يعدل دافالا رام كلذ تنس ىزحال يلا يسمح نا ندنيدل ادع | م

 .ةكيطانم را ةمدل ففعل تاون ةوطدد يسع ١ | اهنزيداعزالهفااعجسسانا د اوجسجسوتةضزكو جاف ٍ

 ذنب ناوالارثكوماو قدها راخصاو قزرلا نو وكل للز زورهنام ظ طن ورم .هيعو[ لمس او[ قوه ةيقثلا زمو ا اهتممتو اجبت 3

 اةيسوصمس حمو ا | اةناوي سن ديس ع يملا 3

 هدا نم نكلانمداككا جفا لما عاملاو هدم: رتاج دامو هدد فيالإ قاب ل كيري رفلو د ضيسوا هفيشنر ا دل | ٠

 : تسمو دك وا تازتاناؤز ,املاو لافيتلا هقنلاءازإب يل سحان ذاق هعنوهب حتا ذو زلات كيرلا ١

 وجت جسم هب عمت ناؤرتسدبس دابحو ١ متكاذا هسا هذهو عبحالودا نئككازآب مابي) صحاذاو ىبهتمر كك: 0

 اايلق مانا مدر ودو ماعطل إلك نوتيسو افونعس سايت اداسد ٠ قاعف كلذ دوك قف داس لضسإو افاد السافل زل : 1

 يكن زور طالب كلاس ديل دالزمدتا ثلا | كربالو رش اوجويلكزمىريامناد 0 5-9

 | هتلر ادد ىدنم لم ويذ هويسيام ذهل تاساذ نري ببكلا ظ الرئاسي ارسال ويعود عشا قرطسو |
 أ لكالاو نبيع بابكالاو بيبكتاادنع ّيودالاءيلعرأ اهدو دب لضكأ ظ ظ ليف عبس عشتزمد وك اه ذاتها ريل دك رميت

 | ترلاةفرربساد اهتعراالد اوه فان داذ لكووشلارهنم ١ الإ كتلالاؤ و تمنع هوكي »ولد نعت دكت ناك يكك| تيل ا

 بيت اكتم ةلظاؤ عقم شام ؤس يرجو ايفادح شقد انما زير عدوكم ان لضعلا شقين بسلا نزور و .تاخلا 1

 م وصل أ 9 نوم : : ] | مدراس ديل زو فاول عفطاؤب تنعش حام (
210107-17 



 وس

 ا قالااسا ملا« مدل هيت يطل و نا ْ

 ربا ملم مدممو خطب عمو] جدت داب جرم ءوسامار بيس مهدلإوتنو

 لإ اؤىزروعت 21 ىدشل او لع نيتمسلا ى اءراجتازتاا |
 | !لكاتتورش فال ىا ججاسواجت دس اىا وهو 2 ا

 | فعن نا امال ثلا ناف ساوهلرب ينل خيب مقالا اضن مكنايشلا :

 ض ا ا و رالطبد نسور فب نااماو

 أ وتو ههاصد اهدصير تمسو لطم ا ايبجرانلاو بيطنا رس ١

 يا أو ةدوجوم نك ناو يح عياور منهن |امدحا نيو

 | هذه ٍببسو راطتنلا نو ةددعلا راد بطتيم نسكت |
 ْ أ قو | غامدل] مهّتعمف ىدد طلاماو 3 ديزقنم جاسم :اووسا اما تازالا

 22 ياما يجاشل لم ؤ.نساماٌى دش د وكن تشل انيس

 | مدل نمو بفالاضرم ناكما :ةالزت غافلا عزدتحا تزل
 ظ كا نفلاو يلطالاو تامثداواتءالوظملانم.:عامرلا هضنتم

1 

 ا

 سود و سود جرطسأو جداا قومك توظألا
ْ 

 ١ | ةدواوصءداملا تاج 31, هلوأ ةوادوسمذ اباآتاكنا

 ' يرو جرابالابلبم نارلاودامئتيسونبارلا تاجياعم بابؤ

 ابو ع م ةرهشلا ءاع ببكي هشه هسا

 4/3705 تاغك ةدحوعو اقاماتلو خان هادي انجلو
 | دقلذإ ا ادا ام سلا ' | الطد|متسا ةافنلاب نوعا ا 2 . وعلم وه ميل

 | امال مضل 1 سانملا 0 بالو هتوكدملا قفا |
 ١ | ضال ةققومإا نكما امؤشن تب طلسم اعاني

 سجس وس مل
 | لثمو تامولاو تاروعل رشم مرعي اماهنمو ةماعلا '

 ١ هيلع تاون هنو تالاؤرط لد مابسلوهد تالا 1
 | ايدباهد تاخؤضاهنمد ءاوهلا بدع ففالاؤل بنتعرتطر ٠ ظ تايدار

 ههلاذايد دتطحس نيزك بوب الاؤ يق بجسد عقال زنا انيس |

 ياو طم 2 نذخملا سار نيككوؤلتيم ناراو مانو ءاموضالثالا | !

6 
 يارا | لضإٍن موتو شن |كق نمىلا فالا لاعب ازكى شن ا بعد ظ

 ظ أ النا بس اويغالاددانور اقكيرؤتتنالازاهتاةلتحا>

 | و ىدشل اون ن تيكا رجالا وموت ] عامنلا متضمن فع |

 ظ | لل نكي هتالازسنعحوتوزنعو طفل نشكو جنا
  1ظ | قوقل زعزفعراجم] هبل ,ةبطلا مكمالف تترلا د الا كل قشفتسلا

 ةنيمع يب اد عتاد ت20: ميرلاو |

 ء | اا عيال ةنساةيارادتواهب تيك ناديا

 ةقاجرانتحإررم ما ةلأذ دووم اونا هلال تخالف اهزيعد |
 ا ةنفنجالمل 1 نضعأ أمثدول | ياورل اناخشاسانيتسالل كلو هةثلعتاك

 | تاقوتنلاو تاطوعنلاورغازدل اكاه وجو تار امال نتائيك اي عاحتلا: ظ

 دمج د -

 11:37:23 ل

 '- 37 537 ةكم87-35 هن

+ 
3 : 

 هي



االذو كسلا قاشنشساعثكرببم تلا ةهبولا عارلا
طبر يسال نوكب ةذ انف زرعت اذحوتلل رّيسانمئ يهد قيل ا نال

 توك 
 ع

 ١ لورلا قلي ان اهني ناو يهل حولا نم تهطذاولا هيلا نوك اذنك ظ ' لي بنسوركآلاو 0 د محلا 0 دبل عكدوإت هتيحو رو متدوهل ,ةرانو وعم لول لاني اييرك ْ #0 3 هو لنمل 3

 | ةقاماوهلال 6 بردي نادزتحتج فلير ما نهر غش هداهكلاه م 00 بلا ع
 | ل ه,بلعلا طإرلا لآر دآ موو ل ةويعو مونيالل ىو | متت عمزاذ

 قلاده دوت ديب طي ازا اس اراء بيتار | مهق حسالوالاو تدنرقو خضاازجسؤو كرم دقد اهِينو داك 12 |

 | ىضواولل والاب دعؤساا ىلا طيب زال: يارجالو نابع | اقع اغ نانقتوبالو ك7, 2 جلوس جباره ةالكاسإ
 ٌْ | اجرت: هت نمأي|ّي نتن انود بطلب رماسحالا)اعنوكين

 مط ةيلو نيسان قفل اباذتحالو دفطُمل بييطلا نيطلاإر
 نآدائاحإلا نوكوذل ام ظيلغ عمرتعف ةارلل كلاب رة ذ اين ناملا نابل

 | مالاؤغأ اذاو سيل امنل|) تول ] يتق كاسدلو لوبدانيطلا نم ْ ١
 ْ نك لادعمورنصاح يار ذىنعالو هةومهنإلوو هداتحررطع عياور ,داخلا |

ع مدد تامالعإل انهو: كلوينعو ازمد اوال ولملانيطلاو كامل[ )ثنرتعاد ا
 

 اك اذع دنا ولو ديما يايلور ىرزطم توما
 اكو ث اف صالداسلا طلال اصروهلظو :قمعلا ةياغ ميس بطلا زود ١

 , متتكدالالهضنلااماو ميلا اهنيك ليطض اهو ذاع لك يط بيل دنياك انفو دكر ايوا لالالا عيب هوب
 ' ديتعيايضيرباهياتدلا دوا ةستاوو د عقلا رستم دين لفلسا أله نكد انا دقلككا 17 هاما

 خيل لا يدالاسأتفد هكا عنف ءاس تنم قنملامجيمالاءاطن ١ 0 | هئاركذا: زجل نيذنلارمترلا ال 8 7

 ش , لاقاهتوتل بسانملاد سلا ميس ميّسعالاو جالعلا نيتهم هالسلا ْ

 | وكري انانره تايه [كملزعم تاحاما يبس تقآلا قامجح ظ ظ كموَرئاخد عاقتداو ناويلل حورلانغ هنياطافا كلذ ب نوكأ

 ايحابتداهتاف كلذ عمو مضنيحلا نامل ةدشسو تع )تل كاين | 0 | نمت اهداف مودل كلاررالإ|مزيضاو اصر يتعؤ استقل -ورل !نم تن
 ا

 ظ غلوم 3 متلاث امةناثلا ةيرلؤ اسوس نوت روماك عرس فلوو, يطل ودانمل يدخل سا يقرا

 | >' لافنم تالاف هنم متجه هلد ريو عرس أ امدمتتم 2| | اهتزمانماتنوأد ماهذا نادتسو ل ماج
# | 7 5 4 

5 
١ 

03 

 د ملعزم يل | ادم اماه كبري وريط توللر 2م ريع



2 

 تك «كللدزمثروعرد األ

 لاو جمب جتجاون كاربت روج ريك

داق مناهلع تنال حو لق اهؤعو تاليوهسلاوغازدلا نيوز حع مق
 

 بطرق ادعس اجب مزال

 م, ضيإبو عامر وطال كذزن غاملاو هد اواؤججت#

 1 هد احل م ١ 00 حس

 حا 2.010 اد رم

 تب تن قا تو در و نهش قدس جاو ودحا ظ

لاتاكوإ غامنلاةيقثرِس انو بنوينر نمز فلل و هق افنالا ْ
 هميدام

ل نهدف يتايلااساو اماعقأتمالا ناك هلكدباوا ظ
 ص صبح مض

 8 حوبم حاجتنا مولان وتعز جاتو زبك
 1 6م يبلانا نم لثمؤانانوقبلا قاس خيطوكومخ

كتير نمنوم اا صوّسحو درو |نفد“
ةكوواذنتا حلا تاه قاقنإلا 

 

 كايد جامي انا زيك ينور و

 يوحنا اسال سام أ اهنا تيعأن

 ا : 7 .1 ١ ١ ا

5 

7 0 

: 

 موفد عس سم اهنمن اككحاوي ءااهلا

 تداؤرماو تايحرايالاو تاجوبطلانؤساي للود نيالا بابصإلا ظ

 | ميدرو ا فيد اماهيلا ليسجل ورقلا اماو نسرلا عشت 6 اهوحد ظ
 | ىلا يتصل يرو دضهلاو غفتسالا نميدالو بعد اهجالعناف منخشموأ ١

 تواسملاو نب عن هلاشع مليم نا بيسو رابككات اب ال,لاهتسالا

 | نحوي ن أوهد بيازنمو د ءاودو ضل ةيدشدا دال وتيسير

 عسا اماو |عتيدوروسلام يدع . )و سؤ ثمعو ب يتودعس

 | سا لاو جاتممالاو لونعملا لنيل ل اند مجولا مايندشلا | ظ
 انت تاتا كل مجاو رول نمبر مهم اهسدجت
 ع توص ضرما: دامرشطلا عفدز نال ليتنا زهجالا

 ةالتجاوع هسموأن اع” ابحشلا ةرنض هولا
 لالا ع وجتسحا هدا ةاليجل5 وراجيني

 ظ 5 ناو جرت او[ وزو جازت توا مهلا اع ْ
 1 | اييوافصامن اك(زااضوضحف ءنايلغو مدلازمرباعيجسإ )ب ناجح ١

 ' يوأؤصل ور ااوه فاهرلل ادادهتسان ابءالامشاو خيشدإ) ةابإلع ظ

 / ا ةوكأم نايرلانيولؤيم سعت تتجه ميلاقيقرلا |

 ادا ا | وفاعرلا نبطنماا اذه جياهو جالس غال زوزو ةكبشتا
 | , 7 رأس وي ىذلاذه مدمج ةدتضمد قوز رطتتسم روتر ع نك

 1 ا ب م هي

 2 ان اقزتتد عم باهتالذ حبست عاتس مدلا نايلع !زدازع |
 101 يول

 90: ةوول
/ 



 للا
 دو نيكي جهتي تم هايم وخك ا مادا سوت فل ظ انا وباارساوداجتنج وعلا تزبتالب ونا ةلوورلا ٌْ ا 0 اناكياو داس

: 

 5و يتانيدا ناغلصل او ءتييلل طل ىازكد هز تسنادبع فنالاليقنلا م ١
 | جاخاقيسو كلانملاقورعلاو ماسخ| بقل كلذ كتمصمر تاك كك

 ديك يسبب امنراىزحاربه رجيئا ١ | ادا قاجسال, عفاف عطش دعوا,
 | اكل مدل وعستتيف كلر و ياللا ناكر ايبا نتحاا اك باف معدل ةوغملاو وعملا هانم طابا ماردالاؤو

 | كّمَو مدلا نايلغ كيد امؤعملتتصو مرو ءانبكلاورب موندبلا | ا ياو يم و سيرج :ناف راو ايللذ

 ١ انلقاملر اجلا رمت اعلا ناكر [] طالع درا 2 8 ذ

 عا ز2137ج تم اقم ايا رتض عا تت نان اع لانو دالاوميصللو ىددلإ شم تماشو رثكمداسزم ماركو أ

 هدب دس رج نع

 د هدام ايقاةاورجتانا عسر جاتو رينبو او دالاعا
 100 نيالا ذكو هيدا هنل اخلا منيل مداخل بيع الا ٍءاَععلا عون

 ادت يحير نيبال هذال بززيجإحال للز و ىتينامسرحد | نكت رمقفج م دويماهموادجاعلذاطحم و دال نه وعيهنا بع وجرتتتقت؟

 ظ جرس هالا مايلزم .٠ ||| .| قل اتورو اكاد دجلة االاو تنل نر مخ
عتكاما لخط اع رلأنم فيفا العر سر ملا فاعرلا عطنتسو 8 ذ | قالو اروماعكانمئخ نمئتهاصعلا هدهؤل ماذا اهتالوزول

 أناو

 ا الج وزواكاقداندماوزكريتةهطقفإ مدخن .١ نهار عراد طهسودتكت جدو ر انك
 مم ليلا ءامآن باور اكوريشل تا تع اتانيتاهسو | | هاف طاتحالا روتين ابجهتيتسا اذا هذاعو ل كال مىلفاهلمَو | ظ

 ا

/ٌ 
 :ضمعلا |
 ا

 أ زك ءامو تفالا هتان ّاو ثركأ | 3 7 تاناهتسو لوالا معقد ' تلج ككحتاذاميبركتش كتي يو

اأمَو تويككلاتتورافل تورو راس تالا
 | داروفاك جدد دايل  ةراضصعانيد اور هماكبملانفا وأم صئاو ةةيضربل : | اك عاتختاو جردايل

 | ةراصعٍبايلااذهن > حلا وهام ور وع اكو مون موتسنيط ع يزيل ن أسال هاصع [قرجتيركس اج نتوين تاروكؤملا هذهززئا جملا ققدالا واد

 طاليس قل الا انف موزكتسسما داووماال اسس
 ا ١

 قالأ .٠ ١ : 3 5

. 1 9 
 --00--كظ هود 3 237- ترب د 7 3

 3 تا هه 8 ى ا د و

9 



 ا ظ ظ
 ا ظ د ع

 ! 1 كيفاي ٠ نيذ اماني ءامع

 تولوز شعو ةننملاو هطرررشعتوف هن عزيناولاةازئ ان اضالا ظ 5 اهريادال مار ايلي م طيوع ليت اناو
 لاخي قابس تس ديفرز ذذالا اماو معطل أيبسس هنم عقد ىزل ىلا ناكأمد ٠ ظ ١ ناو علا ايو دايبشلارال بم زيا

 لاما يازجم 23 د د ديبج زعلان يهللو كلذ هشناامووربسدا هل انعملتف اق اعدسا افشل هون اللف ترام

 ”توزموا هلع مناع مزمل ءاو دل لتضع نير مط ءافشن | تضم نم نم | ةيلنل نضل اهف تاحيؤفملاامإو ضيا زمام لال بس لالا ربصلاوردنكلا قاد و

 ظ يناجي الاون شارو نكي ظ | و 35ارانجاد تالق نموا

 '| مفهمةلآءامدنفلادضام للذكوغامدلازمارمالاواصوضحو فهرلا 1 ظ | ةاسفال عا تمايز جتا يتم فع
 لا ضايرولاهتيماهؤ جاشلازم امال ماركو وفل تنال جز | |... د دود دعني بوبا لا وكدا بيد خلال قيام قرفيل»

 اتانلا دنم 8 دو الخل هراصعن شوب رفصلا انيه ءالظ اهنف نط

 و واب د ولا 0-5 ظ ع وسو هيب هز كما مدرب عقم
 7 هن نعم نويزؤلا و زيدنكلاكه د اح يو دا مذاق ْ 1 3 ا يول ا د مركلا

 آو ناكشملانانطعلا ناناهريشرل مشار ةتتتتاو مالا ملال | نان ياتقلاماوزه داو ييكلا رو ديؤلاو ثالثلل فرط

 1 | سانا نمنككعامدلا نمنكل غامدل |نموواملا ن الس امتمدحاولكأ اماعرا نعيعسلاامأو ىدربل نطو اكمل ارو د و بما |ىدر

 قزطءازجان مك مسد طا وجات لزنلا بايع لالا د ضعزم ونه هل لارا ادا يبدش :ز[خنايلطل ناكل
 | قلطرمو دام ماكر رصصحو زن كلذ يبن مخيسلرسانل نمو فنالا [ ىلعو شين ' فيخلريد سارا زوو ماجلامو اقيحاقيتضاءض وول طب ىذا ١

 د | واما اضقسٍر ف ةزنلاو مثسلاضاماراوتما لسافيقد ففالا ا | نزيضالادضهإب مدل جرن ا ميقا امزو طرتسإل يلي يذل اكدشلا
 ظ ١ هتانل لزاما ملاذ هلع هتاناتاهلم نجلا و ولا ادا ١ الامد عي العا اذ تلخز ىنل ينككا قرهلا نمولافشل

 ظ 31ج هتهرشلاو وهل هراسامينس وكان داس شوب ١ امر و ديدشلا فاغرلإو كلذ 9و ناككل وميك لل ىدا اكاَقسارلا

 9 ْ أ دلك ا اسالاسلحن ا /

 كلا يي يل ا ل ب دع ةددحلا

2 
 ١ همم وع سمب ومب لاا ردد ذو ساقواسولازم انا |

 ياسا امصاسو ةهيللوتدمو 86 / , ا ال ظ
 نانالا



 نمو و وأ نجإ رض هور انا ماكرلاوزإرتلا ينل ملل ا اهناقمتايل

 نغامدل |! غاخيتام تقو هلرسارلانمتكاذا اسوشخور اهو دد | ا ا

 انساتا داق كازا بتمام

 اير اطال ةززتحاورتاناؤرجح زبري اهدعازخ
 نا بانك ارضنا زمان كالزتللؤا

 5 كو لكواةفسطلا اياب ميجلبلاواوملان يرتارلارداتءاوه ماكاو

: 
 م

 نطو هرب افلا فل ةزاذلؤيورتستةعرتا]جتر ُسلارومالا

 2 هذدان آه قئعالاو سارلاو ندبلا غ خيرر افل |ءاوجلاو ءاملارومس

 جلو جاناقسالاو ىذ ابل نم برصوهد اينلمل ايم ورتئولشلاو رقت

 وبوس سكس ل

 026: ةوبقنو لسن رنيم .ندل ةنمالو غامر ظ

 هك

 مح

 :ازنلا ذل هلضو وَ ا ذاملا ع 00

5-599 

 نا ا اهساناو سارلالا نين اد اومرج الث ' اهو نانخيتتوت

 بطرب و د لاذوقتسلان هل فإطالا# ستا3 تا نتي

 : نيالا نيجتلاو رُتايصعراضعإلا رع ديكو ا كيف

 زيبا وعونو نينلااتزو ملونه زي دن رالاو ا

 ١ توب مق وا يس +775 تايوطزلا تيتو

 ندداملا سار طعوتضودد مزيف ]م نضتنو زلال عم ىلملا يلوي

 و

 ايلا

 |:السيرسإ [ررطال لشسرلمل هداحلا ءانتسإلا)امتساو خوبلتلل
 دسك توتي

 اس مسوس

 را ا 55-00-06

 أ اممنيوزجدليستا مسالا ثور انيلد كزئاملاجان غلا د ءاضعازع |

 و م
 ص 0 مص«

 | ملا نم نياك ىالسل مح لساو وها نعيد اظل

 دصازللنمودهد 5627 ناقة حو صصص نيوتلاو ربو
 ناو هاه ةيلملا تاقوملل ا اهتسسا يأ لذ نمو يع تلا دولا
 ظ اهيياغرفيبو اهيل ْر اؤمإؤ ضافر اهلل داما برشو مي اونا هلا

 ظ اهضيرجستارابو سال بربك ن الاه قادلرا عاملا نيليسل
 1 | وا سدددايسار زا هدا ةولجإل جنو هرافلو نسامح

 ظ | معهن ندم ممن نبا يشد [) قامولع اعييجو رابل او راجل بابلا اذه
 ا ديانا ىلاةررتتا 5 باتو لال خي ياو ١

 ذا[ رنهإبى واح هنالك -هتافلؤىوقاناومالاؤ رس ايلا ةريبركلا ف
 | ةاليداوطتاماو او نيقرلا ج) قانناليسعنمو هادا ظلت اهنمزيزهاو

 | كيلا ![و درول رام ددابلا ءاملإ تغزل لشن هددارلا هني غل ايف
 | بام انيدان اهلا دان نان تن غطت ءامو هزيزككا ءامو

 | اهوضحو رت سري نِح بار واحلل ل لشم وددابلل داو ادام :

 نك اورتيلا ونال نينا كاسا ويحم

 ال

 ْ الاانا بجو ددابل نوازل كامو

 | لج تقل يتلو ربنا اذا اماؤ دهبصلا نع لزم نما ءابج الاف |

55 0 ْ 9-2 

 0 حبب
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 5 ةزيملاز نعل 200

 0 سمول

كا هير |عرتتندانهفهذاح املا تناكاذااسوضحو |
 

 | :لبئاللاوازسودسا داس و رسا جيم وجو

 | نور نتدد جحجناوجريتل نو زول انه دعم عبط قلما 5

 اغا ذهل اثم|ىوتيمل كلز درت |
 ْ هوم المر دصلا

 مايل [رلعأو هذامعلسو منملاو هلي لاعتتا جت اهيا ةيصنلا

 دو علما ةيعم ذو هتاصونرابلا زل[ وأة

 | غقتبلل ايت يطتابموزتناهزتاود كاد ودا ءانيعاووملا
 | ىاتط تمسح داورتو قولا غخيمداب اياز

 | خضاحلل هواي ةءاوهزب مايلانالرشكازعال أ عيش اال ازا لوالإؤ ١

 3315 جحش والا ةرانراطسلا هت قر امانل ىو ماما ظ

 مكان ماكرلاد؛لرنشلا ثودجل وار انجز اطحا اوسيرل ا خش عستآ

 ا 1

 - و حالعل | لصاوه ْ

 أعور ايلا زينل ميج بهنعوو اكتارؤجلا هاهو |
 0 اكرفرجف ار وضم مشساذ اولها ًرْيموْشلاو انما طّسملاو امومسو ل ينجي ظ

 أ ةنكرزت اكلذف عينا مدرج اعباجغرساولرخلرجلذكو ١ اهح |

 اهةررولاو داؤطتآد ينيللاعطتلاوسوددتسللا 0 مايل دوعلاو | ظ

 قنانر ذهل توتست هيج انودانلزةلؤ عمت نسجل
 ١ ناوسلاجل ةلاخإو ددبلا طاعشسا َهيبوَع ترليلفعم

 تأ للرد عمو نوكيم الانا | ءامزل و ٌؤلصاحلا طالخإل اضن نم

 واف تالا تطمح حان مالا 0 ب ظ | ءامو جال ضفلا نب غزتيم دو مم سد اول ا 3

 و م سس سس سس سس سس ا

 ْ | ديد ناين نابع انت حاف حتما ترص

 | دول هض اكلت احترس لدا م ءقملأ و بزستاو ءازعل [ليكسو اش :لوهم ١

 وجنود وجم زس هس يبد هلل ا

 *.| ق' هده اثمازال كِلْؤو هزدايوأ تءاكمداح ماكرلاوذلؤشل اق بجحأو 0 ١

 ظ تيك تح ماكرلاو ةلزسلا,اشلاوريمرلا ل 6 نديم اىسارلامالنا ١

 | حا رع حجو ينرا نكشه يم ناو هابل تيم امال زم اونا
 | ل ماير ذم ارلاديي بوبي نان بؤيلل بّدعاسونسسيل اهلا بن

 يد عصا صم اقل ا ليو معد ضش

 | نير علقت

 | لاو رز اكاوركش او هتان ارينججؤ عقنل | معد اوذلفإتانلذكو

 | نظن و نحر مخعر رج نعال راججنلل ذكو الل اهب جف ليلو قوتنا |
6 

 م .«عشا]ب ادت ماهلابربباريكل لزم نيل ةناسذلزشلا تناك
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 2 . 101 حسم .٠ سمس
 (أ.. سبدعج دع صم تسمم تع تصع#

 1 بايضاو انهعنم بحوي نانسال ب ايشمالاه ذهل اثياسكنالكلذو | ْ قلو ءاتطت دار 00 هلع يبجاو ا ظ

 ناتنيالا نفنتو نفعت: اهني تبنتجا اذا املا كاتو اهلاطالغالا 9 ٠

 اسال يتنداتسالا ص اظنحبح نكي اهتوارامدضم
 ظ يئذل مثلا امال ء اصل زم جزل تايؤطرلاو خاسوالانم ٠

 ظ ةنواصقسازعزنوا تانسال ذم روملا اهلإتيىذلا نانسالا

١ 

اىفاماعظلا هاذا هبالكلؤو ميم
 اني وعملا باد 

 كد انفك غالاهضتو اهيمفدانسالاو زها انوصو ةدغملاو "|

 يخل عرس كلؤرموجين دكيإب باخالاو ماعطلا هوجو امتجتجوجاج]

 7200 12 38 اهناش نم نوكين نامت امسازوتم] نيللالش كل ذو ركنا مدع
 0 | كأول [] اهم اهعباسو نا انسنالا لناس دوال ٌثِسنانسالا رضع

 ا انيتلاو بش ائمّلاو دانا اثم كح اعتز كه اج

 | داسإلةةباهززا عزت اهيوحامو نانسالائارتتالو ا , نوك ازججتانوككملاءدعو ملل اهنيهيؤيو هيماشنا منا نيسبؤو

 ظ ااتسايذ كاودالهتسااذاو انسالاو يعتني طو هاتسالادي كال ثسدلذم ااتساماسمو) اياه تسال اوموبلامد انو

 . هان عزكدوا بوز ازرككسش ول نقؤوريو باشلاوا ءاذذن لهنيس ظ
 كلر من نعضلا ب ةدصاسلا زا انوجتو زاونللازاوتمليثكأ

 | الكرجتنارل ع ئامالاوتت بفتاة اتسالااإؤازم | ذر د سدالالاذعز نتناقلا وتحت وننموز حالا | ٠

 تؤ نارلإو لاو تانسالاو ويوم الذم كيا *| 0 | كازتاعمززةحالاتاتد اهزين نانسالايزطسافلودساذل ا سوليكلا |

 تمديدات تايد ذاك را ”رارم نمد اب تاتسالاولعكاوسلاو 7 مادارو بيوم ةعملا لو تاتا اسوتتخجفلاونساو ريكا زن

 | فتوح عنبوا 901 تان توابل روراوة يكس نازي الزجاجة

 خالى درجت 2/53 تضم الد تسلا لا زكؤنفاو تانموملل لم
 ض | ميول ت النغم عن نمو ةوفتلا بسب هكا بيطتق نانسالا

 00 ةدتسيعتديجتاةتتربتا ٍ مو املاو ماسلا نؤعر اهلل نالراقل بيمعآسوصحو هنن

 ظ ااضضلإ وتم اهتنمد ناتسالاىوتيلالل ذوي 2 ' كلذو درابل !بيفعاتسونمتو نارخل]كو ايلفعاب غابخوب و

 | عزو نات [ىدراإ)بسلاىاندداتنارهد : 59 ب اج ]جتك دئاو عنايه سايز نع

 000100, ببام جل غمد نيدكو جوش | ال طع امسابمو شعم خوطلا نان عوطنلزعوا تانك يمال

 | 3«هنزسلاو بابشلاننيؤو «ءازلاروزعؤاصوسمودا ْ ري ناسا

 اعز



 رماربدل ؛ اهتز جرم خس 7 هنا
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 تبيان ماري <

 امسح د سو م محم حام

 | كاتسالاةطقعاموز ةغيشلا رسب هرغلبلاو ابنا بازل ف بتم اوه |

 | لحلو زصإو عجازصاةت طبات 2 نوهت وضمت

 . تاتسالاويحاضبتيصتالف م تسماغي نانسالا ع فاهن ا تامويتلا
 فالورحلإ لئاذلذو اضبا منميكا اهناعا اءرو يصار كلو

 ش معي نانقارساة فسم الح ّو]ٍزياومينشداو ءذرل بانج

 منام نو تانوسلا نم 9 ديدان كيف قيء رسب تشاو

 /هءاؤاكورم بيل لنسس درو دعس كذامنكاترخريالا نو ن انسأالا

 كق مودي ووتس هش ب دعبر نزوى ارالإ ممرفانزو
| 

 0 الوطنوتتناوارسأ جتاجرمشلا رجالا ةتيااحالاتتصلا ٠

 تاروتعتار وكما هدهدالا دوايقاثالاوواتزفنوددولارزتت |. نا ل
4 

 7 أورو دمها فضو نايا ومحو نانسالاز ريوغت حوف + 0 1
 0 ل رإ ىفطس قرت شوج درو نبال دنصورفصايلوزتو هتامنكأ 000

 ' دوران هدهد اجرروس نؤس د و اوس ء ارح .* ١

 0 1 , را

. 

2 01 
 را :

31 ْ 

 ل 0 5
 ميقوا يع صو نسورصوا» نامرلا ىلا

 0 0 بباب ٍإ اناقرو 0

 ميسان و يستر خشي ما

 ل لام دردام امي اردرطلس اجر اع نيوهرو بس

 :| اه فام كاز سه دوال قاع تين ١

 : | هنضماجر فيطل طر ريانا اصاحو عضوللانمزاةضئذو |

 03 0-0-0 ةيسييشنتمل
 ديو ارب وتلا اهطويد نايسإلار ود لهليسو قع َمِهرأر انلخاهرورشع | ١

 | نازك و خس زيزي سيلا جز جرجتاثزكتجج

 ْ 8 ديوب يزهان ةيميدش و ناسا 6-1 ادحاوزكا

 هاو نانسالارسضريسرلا جل 6 سارا ينن حم بح هنيرزجو مدد ١
 | كزيو ايبسللانينكزوشم الزين اكو نيكه لنسع نعنمل نوكيرت ْ

 / اه تسمو ن اهدالاب قل نيهدتو را تش سهام وكو دااذا
 عينيه هنرعم نوجا ةزفف

 790 9وم نش

 ناوين
 مل ظ أ فان اك جرانوسوراو رص ومعوا توجو هن هرب تنام |
 ظ

 1 2 ع هدعل أن العاصو| ضمان امرل او مضقلا]نم | كى

 الج لا يوك وحمل
 ٠ ردنماماوَمضباقلا :. | وتقلل ضيؤلغي قلغم ءاروسو |ضماحج

 ايام اهو تريد اهبرجف ل جؤعتو نانسيالا تاء وطي تن مضاف 8

 هولا اكءرنين ام ث داحلا ريش | زيمر ,حااعُد و ميتحلالملو الإنارمل 

 ! و

 يساري نومي ضال ثني ايهداث*

 مرتو مب ازمل رمل خنم بهز قزم
 | كة يل قفا لوال باول لقرب ار احوهو |

8-0 © 



نال كلذكما اككئارنائلاثلانعو ظانلاببسب كك[ رزه ادام
 ليرنا 

 يح ١ 10 هوم زجل يزل هربا ةربم

 در ورام رمهعص

 ا رجم معزول قود! امو ا نايس تلا
7 86 7 

 وس /-نكوضنإلَضأو هس 15 وجال دو جرام ةأزز و تكنو ا / :

١ 

 02 هدم يحس 32

 | تف الاذازؤفرا جالا

 2 جري نتلا

 .ةةرهموتمؤ برو تجمرسسبجكب رو عبط 5

 | ؟زمراحوا بطو راب جازم ءوسامابيبسوتتلا ءاجتسا يللا تيزمو رشللا

 ظ | لثم كازو نام هسؤ هاكات وك تزيتكا اهيا و ا

 | ةالشومامو جلزملا بحس ةدابلاو ةراحلل زهور يف نط ءامضمذملا

 | جانعشلا» ءافرتسان مو اوه يككاو لقا خوبطملا ا
 | بحويو مثلا [ىوؤد نأ .ج ةزحطصبريك م دق اغا مهلاسراو طرا
 | خط اهزسماوعد روككداوارجتتلا لاا اجرتسا] زيف ف اهفانحأ
: 

 عقلا !تدلعو راح جازم ءوسزم: ويةتاتستإلاةجتتل م جاوفلا ف ١
 | ءوسؤايسطو' ع نابظو عَ رهججمن عبو وكيد ؤاخل اجولاو مددانلا ءاملاما

 تس بيا نارزمعس حيفا نونا, تالاعد در ام جازس .

 ظ | كلزرجتاككااسوسعر شاع اجوبر ااككتشقلاق هدد لا
 هيلا بم نسا يان دج بكد ثلا تاكذا اسوم ىازلهب

 بولا نسا لفالا هل دهن مضتالىا وبر اا دتمال ف

 سس نأ حيلي يك اوملابايضناو ميول (واهشلو كلل مرو بسن

: " 5 

- 
0 7 
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 غن دع 2 >
 أ ىاعاكوآو مرايا: دال )ليد كام متلو تال مدد جامل

 | جهاوج يجو ةوسانطواتتج جوا رست وروح رجحت

 ظ د: نجوما نازل بانهدإل داود [ومضو تاون
 | هذاملا كاع اطتسإم هتوطْسم تناكن |مصاخ مال اديس منه إلصا ١

 ظ | اواو هاداملا كالنار حسب نسل اكل نل هداوايحلا ن انسالاةالسو

 | بحشو وهج بسعاو لا نمنانسال نيامومورعكسن لجيل
 :تيؤوا نسال صإؤ توكل ةيمعلاووا ةبصتتاقيملاوا جول
 ترآ كلذلو هوجو بسلا نسا مريت تسسحا نانا
 هنبسعل جس روما الامال ر يعمل نااماو نسم [لوطدتع مالا

 | ةفاؤءإومع ايش افاجحو تريحداذا اصوضحم اهلصاؤقلا

 | جفا 'اقزط يملا هول اءذاملاىاداملاتعإم عجزت حلاق
 رثلاوزنلا بس كلذو ملفا عقتالاتتعلطلابجب غلفتسالاو

 | عجل جارنا وسويت هذاملا بايضاو يلوي الإ هلاو ١
 كيووت ب تسهم
 تنم نوايانإب هوقاذأ قرفصل | دلبام نوككتأو لفصل نستلم
 | قولا زبايلا جلزملا ءوسواججايلاو دوا نوكن ناهتا وا
 | اهحاقاهتوإ ءادوالاو عيلانلا نئبن |ييبن و مجونسلاو ١
 كارلا !وقسناىلا املدإ اوك إبان مادالا نوب
 ' هاا ايبا مانو اسوم هداذلو ضايناواداونل |

 ن0



 | ولع لاربل لانك :داح ارح انزين ىو يورك م ظ

 داح بل انقراقلا ماس جتلآ ى واف وسل  مرولا فويل روك ظ

 قف جوفزبسزسما لومحار اطاييسو اكسو ج جت
 | كلذ ادقمق سو ' ا[ يلشإ نئابرتاءاموةبكمملا نو دالا نفر وكمل 1

 مق ةأذع بدو ,لنءامرلا ءامف عققيسورفصالا لفل ثق نمرهاز د

 ظ اكاوملا خوبطم يو :زككوتقأجيطتقا تضاف يره م ءازتسإ هيب

 0 امد زيبا اهلل طيبا عيانيتساو دضفلا فن ىآ#

 الاتي ةدنارعيم افا داجطلرط ها يلا ظ
 ءدَسالا 3 انه ِلضملا هاوملا )تيب لم اهني ثلا يل كلذ

 ألست افا انتساو قاتتت 0 أ

 كل نو افلطم ن نسال بولا نكي هت رن او

 اقءادجالا 0 11 طم

 يوصل عدم

 هذاركل نم نسا عيبول دينجء او مراد ءاؤملا ب ذنحو خاطشالا ىا

 نسل [لص| لع حضوبو رنطق نفر سيو ددو قعد نونه اطر تاون

 ان. زا ويوانارج اجرا جيجا
 2! |رطل ساشا ددايل ا بازملا يسيل زاب لاريوتتد رضيككإب خيال |

 لو تنو اخ ساشاو يسافر ذو اتجاراقت ق2 0

 بخوملا دزايلاجازم امون اك :

 | ادعو تسلإزي نم زنا زنط د زلجولا هب وتب نمد 1 ٠ ا هزأ ٠ .ا موي نحل يديبح تر 0

 5 "28-715101 5175 11سم دانا ةقااتلاظ سما ١ تمم 3

 ا رجس اسس تاس نااايس

 : 8 ١

 | كت[ نما نيكس يعي عدمر ذلة
ْ 

 ْ يك اينداغا ترقق اورتلاو ايسرافوا ناكايسورانبوكملا ل نام

 | لقت نول نم هيمامل ادع اكان اًيزعلا بجوز مال كلذ ويشيوملا

 | الا اهجزوتورجا 050 1وانينغيشا انمداحووا جوزف |

 5-5 اديس وف علا
 | ب[ نسال اا: عجول جوملا يرلاو دام لها وو
 اكليز موا نانسالا قابلا (قاجاز احبج نوه اوحاطصوتو

 ا | صروإلا جوجو ثنا: وير ادتإبو لكلا يس رضي نسلا

 ْ ١ عجولابجسلاوزل جدلا نكس اه جروارانولازت رواجا جنيت ظ

 | اولاين موسع يوجين مجول سلا نم

 ' | داليا تمالمو اهلي عئشلا بتقسلاو ناثالالوصاملا خكسو
 ط يبانمر وخد هانسالاوز» عاجل اسس * محالع وننالا

 ىل اندالاؤطيس» ددوأ نمد فرع اهدار رتسوب ةيخو نؤيأ



 ا رياتلاو اولا نايلغر كيل دلذو متم3 يم عيال ءانادت|
 ذل ارب لت اءوس هيبسىنل يهل ى رايت ماودي ننننب |

 نويلاحزم نو الإ سيلا لئن صصانمد جوان ككزججتا

 تانْئإل | تخديكيلادتسدلاو ةفارببض عننا جفلاؤاوتحتلا تو

 فارد ىدنق بلا نيرلا بع نرتلا هتيمضغناراينسإلا) بضع |

 (ةكتدن واذ رس وظضظو يظر تسد نيس نان إلا قامرتاوه و قيل
 0 مطب معطف هنيزخوب ونس توسل, يدعو

 د اىددٍرباطد لو هبرقحولاو رقُسلا ناشسالا لثل ءاو د نسا[ )صا

 هنو روجتناؤزربلإيزافشا عزل بنج اناا تيا
 | ةحي وبوست لاهو هيللذزمررلعسيو نسلا دونر جاهل
 يمس يدخل نانسل عيار انسالابنيوناةالاي بنتي
 شياو ن اننملا نول وتوزقلو نة هيل جونو اعلا نب رح

 | اهنممملؤسب .ايياهبءرتجو نانسالالوص|لعيكرت تذفشأ عبس ن١

 | طمولع كرو رش ظياطشإناجرنبسس زفساو) تحلو ذونلاما وأو
 لسا غبكو يقي نهايات ره 2
 لا طاذإ عل دتبو نامل لو طلع دينمو خراشم الخاو نم نانسالا .

 . دة مع أ طاخإ لد نمد يقم سالع رق نولم تاراججلا لال عفت هنسأ ظ
5 02 : 

 داب #8 » ؛

 / ألا نت لم تنص ذارمر اسكن مننا شتا تق

 | مسانمزىاةسويزتشساججو دعوا عورتا

ُ 
2 

 : لد 7

 | ناوين وتس مل د تانؤتَسلإمو قفرب دم دعا اهنمدانسالادتنوأ

 فاش لجن ضلال نيزخنم ور رخو لابوه ررذما حيرتي به 1

 0007 امو غال ىو ن اتسالا ليي واغؤبس رونا ١

 ' نانسالايمونا انيتارعتيمامورب نايس قامنوانتوتصتهتيابم نو ؤرزمدنا

 صا اهحرججبو تلاؤلابإ جس 20ج7] ميلا ةيبزك
 | لنور يعيب بروف رانا نوكف نوت كي انرجم
 وسان يول ناعا نطير نع نم ْ

 هنؤتو غامدل مع يمول ا ععتم ملا انةاضاراجع

 لوانتاعسيرتعناو 3 0ر زجل ماسانم

 ظ :اخللا الدخن زبن ولاة ةالتترؤال نترقب اعلم

 لا بنس منلانم نادل يُعلم تالملاو حاولا نالرسلازامو

 2 و نوكمريكول ار تع كك نكينالا داو نيطتتا 6 :

 ْ كدا وتترك وزنها كلذد كسإقا#ج

 هيف سس ندا ولا تايمللوا

 0 ناكام جاامل | نمعتملا طلال: عرشفخل الل ثيم اكو نفسا و ءاييلل |

 الاسم ةنس | زيدؤنيو علت جملا :ءاوودتلا
00 3 1 



 1 ( لوركا بيوم ءاور تفضل مينا انه : ىأةنت
 ْ | هاف را عل -_

 هنمدجوي و رصنإ اك تمس 0 3

 | اير سماوتو عما ودووحا كل دام سولت |

 لزفاف ثلا درشن نا 306
 | 3ك حاسانوما

| هقاداسالا جس وريف ةرشي اهديك 07
 

 اير اهبوسو اقتوستاوا نبل ودالاو فولط وملانسانل جوت أهم

 | فنشاو باو جون 1في بايد ابارك, نازك

 ١ تناجراوأت 19 زعم لعازف وا زمضلا هزم هو اضلئايشلو

 | ةمزرسك]يسب دوكدملا وتل وتطور ين عونا قومدد اوتؤ نإ

 وات اسوس تاز
 | دؤللاهيلا بخيالف وسمر رنا يقع د ظ
 دلي اان ىؤش نو طاو ا مراناللجختو دينكم |

 ب هذاءان كانانججلا يرئاؤبجنلا

05 ولاء اقر ضن مو اكان شما وز
25-5 : 

 أ مقلو ”ازوم »6 ستاند اف ّْ

 ءادوسلا توام ىزل|دوسالا عالظلا فى ج31 سلا ووسآلا : 8 آ

 3 | ةلؤشاو ل دف اةضارمضفل ناصعو زف صلاو

17 

 | جسار لاقتحاو بجيل هيف زغعتو زل بيسات
 ظ بيزا[ لهبالا وتل زوحزرم كلؤزموأ خانزروجاك ميازتيجا عورتا

 1 | كووتخالانمو ةملاوذ ايون كلؤو دلانمانص اشكل قانالعم

 ,فلاو ىلا وفلاوردنككأ ل نبوي جلان م ضان ارا زجل ودالا خيش

 ةليلاو ىكطصلاونزقلاو لدنصلاوريفاكلاوددولاو خت وشنو 1

 كدهيلاو لفاطلاو بيطلار افطأو منشالاو يملا دالالصاد اويزجم

 ظ | ةيلاةوثالروزجب مه يجعرلاونل اننا ورجل او تالا قرد
 ١ | ١١ تراساوزفأةلج نوك ريو عال ارسلي 6 علت زويا و

 ا ةءاذرا مم ورباذ ارو امك ريك ايصال زوره وعامتاو نانا |

 , ايو نم ثدؤغ ا مومو تحت رطس لام عملا هماشافاو وسو !نبللا |

 تاكونيلا مدول ماهيب عجول |)يلفرضيما توكينا,تالعوزدلامر تيل ظ

 يلدز عضو فالدولة منها ءانخ

 لقؤتلا نب هده وومدلامالااماو زلاووتيو ءنساثلا تايويراوزبلا
 ْ / نمالادضين بجو مجاب يوكون اجنوتسال زيه ح

 الد دوف عناد دضم نك وانا نص لاغسا
 دواكاو زايد قامتان بهنرزيكك عوز امور يشابلمو مان ظ

 نا تشاو بهلن مرن دككوذلا فن فرو يتججساخ ل

 هيلا قإ تلزم
٠. 0 1 

 عابس |

* 

 ( خو هللاد درو عمر ادع



 حضاسإلا اوتار باو ولسا غلفتساو ا عدتحالازاجتستاعبو

 |(ةضو نفت اتجاولا نا لةجتو وسواد احلف سليوزالإ

 ا وح
 2 ل ادو ميلا

 وم ب مسسجم رقي ظ
 نى داماس جستكماجسا جو وزمبلابينف ماع ئ

 تلبسين بيضي هاون القال ع

 ةلذسل ذو رشك[بيليزملا نيون كيكم ىو فصلا جالعكه أوال فصلا

 ف0 لو جنود تاهيل زدنا بيرشارغلا |
 | عيال ةدانصاجيرتضإ ندا عومنلاو ىقهس انعم لاو

 | لنجم جان عئلطلان مشينا غلب لوح وق نضاوضل ع عم ناب هير |
 | دال نمو عضيللؤرمنسااوداطشلافاعنر ايزل ننام اكن اكاقاو ]

 خم عانككد لاب كل يدان اور هذاك ةرس طمسااو باو

تاق. ديجيج ظ
 تذمر 

ِ 1 

 ظ | اتم درشال تتلو : 1

 ا لازم اهيدوراب نكس ملكوت رنا مح ارت دانا لأ

 : اال ار ين الذأه زعم نانا ر ياما هيرو اعنزكغ بيغ داغ ظ

 اي لاا هدام دوف يب
 1 لا

 م انسي سو ل

 هيب ايقل جال عضم الر :دوربلا يملا بسلا داكل ْ

 هلك رزرجلم مدد عم ةضارابتسا تقلا جو دإلاومم |

/ 
/ 

 هامل بسسس هللا 26 همس تميس م

 بت رتتكا و يكد ا ؤزطحم 3
 | ناجيلعاذاويملاو نيدائحد جما دئسابح نمووهوجينسد

 ْ ديسربام ناز ناو ةدد لينا ب اوصلانم مريت جرم ال ةعالوسس عقلا ْ

 | ليتسو يمن ما لاءْؤرش نأ بوصال اة يو دالإب ميحد قو جما ظ

 5 قبو كدا اعو توئلإ )ص |ر وسم نخون ن !كلوزرم و ءاودل] هلع | ظ

 تيدا تامشئ م يماؤ وسما ملين رس انيس
 نابعاسشوارغاسريلع كو 0 ايوءنيسر الخل كيمو | ظ

 لقا نوحي انسلاو ا: باع ملفي بزمام ةيمملا ترد ودق |
 لاو بيرلاو اغلا بجدنم عظنو دربزرموتككوابلصو ااداحو أ ادًابايشس

 | لكم وفدمل اءوشل الصنم اواو وشملازارطلاو [ضيدن اق فبسي ككاو ظ

 تاو ود ةارل دوب باقل ةلبح

 مس 2 القا نم دقن نال

 8 ب رام ابا 27333 نس

 | الاقسر معياسمم م ةحماولا نمإويراو ريد (قئزف

 | تانيا 0

 ار املا نيون اكأهدحو ءالّسالن و ِ 5 ْ

 و 2 0 6-5 3 يع ظ



4 
١ 

١ 
8 

ايس ذات اع طاول هتساءاقن جبس
 اناناس اذا يق

 06 اوظقرر تاعلو] اك ذا ايقل داق نحر احاجنةنروكك

 مكي اع سل ناو دالا ظ
 ذو داإ لقوم

 لفي اكميلا ماروا م جالون ياست ادا رت ردإ لهجات
 ' مجطيوطنامافل نو ازا تدق قال زتانل حجج نتا ظ

 | اهدنانادولل بروف ازخاجو بو يومزتسمقعراع أ
 ل 5 ه(ماتلط مور ظنصلاهرولأ م مد اريوقاطيرق شالا طق نال فولاذ

 ةازإفام» ناسللاو ارغَسأو عزولاو بيهلل اونا ذرعا نيه ع

 انيداذو ال شاملا امان لءاكلا بحاسص] 6و دش ةيليرلا «تدابلاب هانا
 حوف أم عينجو صيلاو يل ذلاو غامد ضيئومد مدوانئطلا

 5 عنجد مياد دوس محو لادن مم ورش اهنا نؤوثيل اره ظي

 مزئلا غلمدلاةكر أدام تباع ل انف دللذ عمتسو نيهلاوتنو

 ج2 فرج وسوسوسايجا دراج" ْ
 كتههتخطل يت 00 2 ل ا مما دواس ديوس«

2-0 

 ظ انج نها زفكلا لاتساو رعي زياوتسا عتمه قنت شروطا

 || ارش الإ رش اربكا را ساما تامدلع دبكلا مادو | ماء ربترلا علا

 : | تركو ابنتيه دادتشسا ساد نوكتو قنصل | ن نوكورشكاهبزنن

 /يتار عفا ةفزتسإبت يادي انساه ناعم ْ
 ظ أ -,دوكولاةلئام بيم اكعم

 | بابهاتللت عيت مو قَنون ةدهدلو
 | قاد اع د كامو هخيااجلا قزح هللا /

 "تلا ىدّونايرو هداملا مايه ءامزا اعز جويتة عمت كايدو د3 جا

 تر ستملا جااعن [قيس اطعم ا عيرقو كرامج ندا ماذإل ميغ ظ
 رهط درجم حرسماشلا و ربسر ايامنا طالوت

 م هذاو ناتحالابي دش مدلا نازيزعلان الم يطني ميلا ديرب

 | قومتتاو مدلاؤسو ,ذالل اولا نمتوتل)هبزنالةاكركدا
 | شيل انيس مولا وادوبن ءاولا )هي زالتيجاةانرهحت
 ٍ نمور ةلفلا ءدم ناسا ئوفعاهنج و اشارغاعا] ن

 | ميمرقأ اع يدوسونهتساذوتيؤفيتوحراللاؤ نافل و
 دك داعج ةلاسمآ مجالعوملاملاو شماداوننىسسقنع | ظ

 2020ج سستم هنك 2 داع

 باجتعامزحو قناوللو نزلو تلال جاور حتا :
 ظ 307 بطرلاو ءالاو وف نوكسر ككاو قولتلها[ جعتنا بع 2
 | يلا ركب ينم للذو 0 معمم... هدف

 5 37 د 0

 هج كي



 0 .ر ] :

 مل هدير كا سل ا
 0 ليت كاباؤمامويسماويب داس دهني هياتم 2 ِ , امنا ررب بنلف

 ظ 0_1 كثيقو اوفو موو يوودل# نام ال حاملا كم يمال بدفن عيفلاانماراكتاوذ

 مس | جانا 0 هايسو اوان زرق طفعتاو تضف بع «نرعذ جلطات انو عا مدو |
 ريو ومب ويوسع ولما عافت غل كريز ندم ناو ز0542ج ا يا

 اديس سس وع يل امان انتخا مالخالا كلن نمايط ءاجلل هلق و «ةلسئلا | 0

 ٠ ”ةجانتسا نكن اها زا قد نا طعو اوبتما الأ ليوسلاكا ”انانلا» ناقة ةفتداحت احس أم بملأ تقيم نا, ءانو رخل ديزيزفلا |
 . | اطتيرعاد مدلك وضازان يونا بالا 33, دست بكا نحت 1 داس جونو وانما تالضفإا بيوتي ل 1 هل هدرتسنم)

 ذأ "تطلعي ضرك ماك و ناسا انا دانا ج01 بكرم بت هيج ةقتز جزر مد ةتزع ظ

 | فا غار يغ يف نارزيتكردا كوز مورا طواقم ناسا 0 أوملا بريح تالزمملا نال كلو تلد سرحك جازم فاقلاو ظ

 أ كانا مدل نينا عافدتال ماريا بيب ريترو خوبابلاو تيشلاعبم ١ تان د اناتغداسو بسن مريلة تاهل ْ

 | ةوكن ا تياغو اا تتيىذلاط بها قيزم توكلت و باسمألا ادت لب حر ثيتلحنياهرد طايإلا لع هم نو ظ

 2 راع ْ قجراشاظيرت ناستتآ ملطخة عطقرسااعو ناسلا ني -ييلاو ل دزهلو اعززتاعلاوزفلفاو دداشون سرفر بابل انهو

 ا . | عئارنبسرد انهو منملاسرجو نزحوا ناسا عالد جس ورمثمارمتمال ١ فنزل وهيل 1 :عزرلاو نينوتساورتمسلاو حينولاو رت او

 أ دل ءاتامزاع اكن ارجالمو تايوطرلا بركن م نك كلذ ميؤلاال عد طتكاوا عامملا لت ةفكلنو عانت مايا راح انؤاهبزعزعننو لخي |

 | شنان كلاود باعللإ ]مين اهوعو جمالا زماحتصملا ركل» ًاعاايسو ناسا جرتسو ةديلب ت تاهو ةردكس أ اول همن ةنوكنا

 | ديثوم ناسا تغعتتمتارداشؤلاةزفلع للاب يزن تالا | الأ | )حجاج و ديصا ينمو قلو يحاضر

 | د نانا طس كولنمثلولل نوللامتيبشس ناسلا تتنوكرتبلص لف | .تاداعالا يقم اوتساماهتالهسي اول جاهلا"

 | ةدالرط ويت دادلاساادسما» ,جالع عدفنعلإب هه لاو ورملا - يس اع يعمر

 اص لا كص# - تقيس فدي ا فاطم ٠ ل ْ 3و تزال قف ب بامعالاهوتيو حصا هده
 5س تدب



 3:01 طنط سس 0: ب سس اح تناقل

 ْ د 0زاانما ندب لاو يات امارلا صبا كلذ جزع سو ل 3 /
 فلن امعماما دربنا نتوزكات بحت نجا 33ر2 [يعان ل قدا زا يرفايكو واعر وادا نامادو را

 ظ جرم ءوسل نوكدةو ىو فصيح يلزم ءوسل نوكت وذو مدايرضنو اربوأدوسو| | أ فيلوت دويل الخط تز اورو حجو و ددح

 ظ زال سم يلالديو قاتل رإرك اماو رب 7-6 يامن وكنفو ىوإ ىوازؤصر احا

 0 70737: دم اومن لهل جاست ناصالاو
 | هذلطم صير لل ذ ونال دودل| دعو طل رو ممحعمودص

 ظ | ا قمالا توات مم تاروطرلا
 | هر داهرعو ياو ءداتمالا مدخلا بايسا هيكتور ا اهجقت

 ظ | تاياا) بل جعاظفلؤمرتو نيرا اق تنجم شة دز
 أ نمموالزاوز م قبامستعو ةداخل ضار مالا ةداملالانشإ يسعد

 | نوكياكز و نيزووب ليسو عاسل تايلاانمز بف قئارقالانوكمقونهانلا |
 | كازاربلارقدونضوه إلين اي تاثزمرع) تستؤماماو تاو تاكنع أ

 جراج ارت و اهنامزاذن دالة ةةادل يتنقل وكنا ظ

 | تضالنوكنالا يو تاكماماإب كويز تحي قدزفصلأ

 يانا نكي دال لا نيطما نإ نطل اتثزاسلات يمل ورسارا با تيعوت ١ ظ

 امازعناقةخيم

 | اهلنا اهنسم نيف دل خو هذال باخر ةعداوبزس زال

لطاانا كئانابلا تافآ هنبارعر رصرل ا
 تمييالدا اوهوها

ننزيفالو بق عت نازشم كالو ارجل"
 | هالشي دود انج 

ْ | ةفاداكءاوريصلاو نينطلاو ىددل | ضرب اهلغشعر دانلإف نوكمألام وب ٠
 

 ا نوكيتآآسآو ىذالورتموا لبو ياز ايلا ميسا هيدا نا

 ١ ةاوخرذ غسل نود إيه اذأن بطل ؤهوعيفل |خقمويضراع ..

 0اس هانت ئىذلا بويل يو ديرياتما
 / ةوفىداو ال تملا كك' يدوي كانجنوكمو اجيت توصلين عزل

 | دمع د مديقعم دوحم 5

 راكانأف مروزمو يي ع يو 8

 اسال لو وزود لذ نعذ طولتخاوا جراح تتح ك م

 37 هزاذلداوملا زمن 59 مرولاانهلتبرشكنالو بتل |نينبوهعنلا ا

 ا موتو ناالايخأبعال بصيت رم ِ

 نر الخاو بابسانماما رطلا نك ازجتتاخبتايجازتقا

 ا يول
 0071 .ةيما»

 مس مطل ل 00007
382 

 لا

 سووا ا

 | ةالارو ببوت بيع طلاو اوي ن5 لاهسالازمهرععؤطلا

 مقال هياحلاز [عليب مالبكل زغنيف تاينن يع وكمت د هذال

 ظ ةخار اور |رنيطهظي كلذو خيل زطلاثديعدةو قتيل تينا ناو

 ام ارجو هيدا نعدلاب نيد لالا عز ادجداغو ريما
| 

5 

 فل

 و
 يف ١

 ص ١ ١



 هدم 201 ا ١ ها يال وطار نونا [هك لرقم

 د قرب [لمح امر لاطن اق لصراعن]أمأو كوله روب هلنرطتءاششلاو 1

 2 3 2 الات كلذد |

 يعد ةلايوني اضاع دج *

 توتو ر اللام نومالا لق لكل هان فازاخإلو انادلاتاةوزالف اي

رازخالانخناكيامافر هس مر ارمله غفتيم نا
 ظ نمت ا .بملاف طق 

 ظ نامدالا ميج هنسفتن هذا اة

 | ذاع طنتلاو 'نايلنا فد رّتما> رع
 02 هروهرؤ

 خيار يج مز لا نامدالاةدهوا اهينرتمكييلل ناز ةيزماتلتجنتا ١

 قدرا: وه وطسال اسر ال هناذاوإوسكورظيرفلا جملا 5

 ظ ل م ظ
 : هلو وب اب دننكم ىلجو وام تنأزيلك

يس دم 4 نيالا م
 ْ | نيل هوعم دا

52 
1 

 ليغازالا نع نوكل ف

 مو هس

 ا | لاولل | نمدو ناسالانهبلو انكهنأملان وكن 53 اهؤغو ملا

 | ةةاستما ومات لهب جريج هين حقن /ةجاطلتمل انمدو

 1 أ تاس مااموتو تسرهتيرتسب يخول حم باتا

 1 7-5 آو اسير دإهاولإناَعو هدانا وس دوإع 0 آ

 ظ اشو اسم تاكو دنايلا حارملاووس عقنو ارعه لوطلا بعقب تلا
: 

 َ م .لاتس رو يقتلاجس للا زا تاله جزاكم دتجت

 فتم تارصرم 01 ]و نيرعتملعامل تالوظملاو تاذاهطلاو ناهندالا
 اامزعو زكاع حبت ةزتسلا تتساو ىوددل ىوىا تتتكودا
 انطق ربو جمب د ردواب فا ولدو جتبتاوزوجاةصاجت باخ تالا

 لو دماضنلا موال عيمو مقل عسر كيو رطبطل نيلث كلذ
 راجح دبدرجصع :داصهألاو متاملا هد الإؤيزياللا

 زفسلا هنسومر بو بعدي للذد عرتاونلرنلا تموج جيتا

 جبة ربو رونمدوأ|هفيكتلك رذسلل راطم عرقلان هدد
 تي هرادل ةذاملاض موو انمدلانوكضنعدل قت دردإو وجت

 لاا الادد ياحلو يشتنمرم انما نر اوسوو

 ظ هقيونو الشنان حالا فظواتديجووكتا جبت نيف تيطرنو لبر |

 ادكاب 58 نذالاذنوكذل كاع نوكىنا رطل ازكتاروطت

 | فون نم دم وللذ نهنيتجوعاب نككدوبللزلاذقلا ,ةو دالاؤر وك[موهاب ظ

 كوبل وين اليو امونعو نيتشمالا اثم حوبطملانهرلاو ششمتلاو زؤبلا

 ( ءاخمب نم ةنمزهناتامف توسل لخلل منح حول قروداموا

 | ةسالرن هدو عييت تن ميس يما 9
 5 ك0 أذ ز 8



١ 

 15 والا نه دزط# قش

هلالاب ولا لد زيد اجري نسيزجكم ولا كل دنيليل ياخ
 | يلا وناطا 

 هجم دم و

 ْ هيو هديل ع هس اتلطدل انا ايبا ا

 0 | اا نرد يمج ه1 نوجد

 ل دنلذكواهقيحصرلاو ذدو تْيطلاو بإمنلا توصئامطلان“ هالاؤأ

 اق عملا هنابقو جرام نانمالا سيب توه نيو رياطلاو
 ل6 بص! سو نملإلا جرانزعببن زين ناذمالااههرجمؤل الظل ادتال يول

 ظ مل وموعسم ميسم
 2 هد حو ل هر ا

 امويعم تيما ابزورتيواتسروتتا

 | هعيرتول تاكهتانلو غاتتن تسرع تاقأمو امخايطبارعةنئالازع

 | يمراجلا لم دوحوازهييبسسو لا] ةتيعنصة ثياشنلا] اهخالاو تك |

 ١ أ كتاب ارتحل لوتس اماراجيللوملاو اثعملا وملاو كيرلا قوف | ْ

 سان تادايظد ,فدلقاهرقزلايبرصلا نبين ول اهند

 نسلاو مداه نكت ءافلدودل| نم
 أن | بلطضاانا بايسالا,نحلؤاسلا

 تاو تايملابتاز ءانّجإؤو تايرلو نوكاكلكك بدا طفاحا اخت | ٠ ٠

 | يياطنم امو ريكاركلا تعور قرتسانما هد قايم
 3 اق ارل ناكأمو نموا ةدصوا تينعنإ لا ينقع وك اييامدلازنع

 أ ءارضا ءالّما بجريِهرت نكيد ناك ان هتضنربرل اف نككسم هيف يبدلاذ ظ

 و الان عاف طلخا[ دتبسإملا تاخوبطل او[

 "سارا ؤونلازيم م غابت ةاتتلاقدو دانك ت اكتر علاق هن مرتك

 | يعادل نعت 80و مرجالاو جزلا لت ىأارشتا دانا زيلع قالت ع

 | تاهامالتماو نعل وجو اَوةلسإلاوواوملجبتلتخا 2دمل قدس

 نكي يراك اوين ىددلاهريط ا يك فالدعتسميتمتن

 ا ين يطق 1و5 مهتم هارت جنن

 | اهيلا ةيالا بو يبس ءازغ رقيطل ايلا رينز تككلا نيس اوما
 * | رنمزتاونما مالا تاما مك قت يآ د ةاذنلا مدع

 دك اذ ديلعلدي توصلي كر نموه ريو ارحداهتشادنعو ا: اعد

 | ددروث توسداكا هنمملا»اندد اكرام شكو قؤول اجت توم: ا

 ظ جود ئح ال انهن اككاو ير ىتكتسلعلدت كانؤرهلا نيتك

 ٍ لؤي موك دكا ادت علطول اخ ةييرشأل

 . | اوان ضر دع ترد ,اكذل ىذلااماو جزل طلو هر ؤخدا

 . نعني عيولاو هالادنع اهو عملا مانو ءالتماالاو حارلا

 ألن يتتينف تعتس نم نراك تاي ايبهللو تافافتسالازع نوكف

 ظ ةيميبسا ناكوا تازاو مكءاشم ناكمراد قنوت ضال

 تااسرارالالثم لاذ و17155 أد عصتسر ازعلا ناكن اى ةتعتد

 ا ىذاو ا

5-5 تاز 5 ليقالوحورو أوس الا نه جل ءامرل[جوتتو نمل و
 اد 5

 < ممم جمل ل ومقدم مج د هج سجد ع بيج رس وج سس سس سا م م د ا م ل سا سما سس مسا



جوا نانا نينتتتا |
 2 2اس ف تاراغلا نر

ايس ا
 ناا

 2 مو

| - : 
 ظ اعنا ايزو ب ميقا فاول ١

 اف | ىقفاذااسوتسم ختم كفاك انوعورجتلا ظ
 تن هع ووج تاع

 تنازل اك ابن ديو ازال اراوملا بدو خاينش ١ م 0 ُ

 0 وتسود الماس
 1 06-0 رجا - بهي ثول هجوما

 نع اللد تكلم توضع نإبلا ن وخجالزح العز ذتبشت نا | ٠
 ا ل يجالت ءاقنلا نمله دال تينجاهس ل اهسالار امن انا
/ 
١ 
 ا

 ا

 ترا ثقله زلاا6 درفت
 اعداعيا جاسجازط وسام يضم جو طعاماد نيالا هذامل اوزل

 هد يسم بب ا ةاايناولاددلواناكأ

 زو مدل ضومرمل يول دشن لاذ ءزثاقوكو نجا ةتاضتما يول

 ْ داس درو كويت تاب سيلا شلال ةحابننل ةيماغترارلا

 نع جامو عالق فابد ورانيا و يشل هن اهخد

 : ةلمتاك 1 اثكمهلثن ناش كم مرال اذه مهم
 و

/ 
 جراصو /ض اى 1

 | تمارا |[ ةرسلل ا: لكلا تود عئاتتا سالو و 1
4 77 

 لسبالا

 22 ل يي هددت

 ؛ "قام را بنوا اد جو يرانا عصر ع هلال
 ظ رآللامآايدامناكي اوما غرفيسو اجذاس ناكر جاز زياش جااعت يطال

 هواك اذا ايس دزالا و طي لأ "داما اهدالابت
 دك أيد باهنإلاناكن|ززتيج جرو ربات 1
 كل دانا جووجل ابداعات داايرتج
 شساَداي كلو اراح يارا ناككاو ةيئابصعلا ءاضعالا ف اصوضحو عاالا | 1
 م ا هدارخل

 ! ع ووس يحسم 1
 .ةايؤتكاوتاد اهرب دانك همجي ظ

 | نكنلونملاطيلالا عيا بلاك مترابلا تاإريلظل كل ذودتابتا داق ظ
 ١ / جوارك يااا رولات هددايلاةطيلشنار اوما | إ

 | ةةجللؤرجربت ةتويرملاةموددولازمد غااجسؤ دروتاتقتتا ظ
 ظ نمن ا[ جلانسج نان ناقج جاهد رطل باهججورو سون عورات ظ

 اق ل؟اتددإلا دحاوا هابل رّيصاخلاب جوا كربلا

 لتسير. ءايالزيتصا ج2 جرد ريس نا جيا عنؤم
 جالو دال افا حت ان لال:
 ظ لكون 00

 :افلأوروو موصلاو مول ايلأو كم

 مدد وزار وتو تلق رد د و



 دمع 7-25 جاين ويمسح عمم مس بي ييسر تن في
0 8 0 9 3 07000 2110 9 3 

 جيتا نر ودوام او موو 10

 لغد نحو د دربو ذويايلازاق الا كفئاسوكبلو جول كيو زيفا |

"2 

 د0 بوت
 1 عجول نيكتورةبنطلا نيت رالجرباإدتد كوذو جيني ا

 بشور اضيبسوذلا جف |3 كلذكوز انا فمات جرت

 فدل انزالاوجو ىاءزانلاويل اعرب اهواي لزخلاو مدإبلا ميصاقاا |

اظن نزتحو دج عج دعم اي ميسا
 دوما, 

 | همرووا نزالامجوفىا هنن! أَو داررسمَو 55 ترب دش

 ظ زا نينوبطلا طعسفشو جواس وجا ريد ندوه مدانايراد |
 | وتلا نت حنطرنع جوزعلا اني وجتو درابلا تسهم مسا عوأ نوتيلا 1

 ١ هءءارشرا 7

 ظ عدرلا نان وكمإ تق وست ءام از اتيماست اينو ارجللامآ نوألا حوت“

 ظ سجال إنإ وقلت الاوآث | .رلا نينا عاجممالا جيبو عود يلام

 ظ اهتزت لج يك تراجي زا يزن دا ذو حورفلا
 الانا ءاجكدنانجط:ازل اجتاحت زيام شاك تحتك حور نو

 لاو ه!ةهجوهاتل555 93 اةيالوتت خرا اويو رقيا
 عري اصلا كل تدلع غلمدلا نما هامل ا هنية نقع دول تالا

ا ] ٌْ مل لغاماو باطما ةنادو يادوب نيسان جراما هجوم
 00 ي

١ 

 22 دوو ا 7 ا اسم ا اا 04

 ولبس نذال 7 سا هديل ييلازوانوععس عدا اعنسمرالل ان

 أ يعورساداز را روان كاذك ككاماهيؤطتعزي ىوغشوتبلا
 لدا تيوتا باحتجاج
 | لشيزم وتلا هي وواؤكاهزككرعاجالاو وقلق 2571م اهيفخ الا |
 اعجب د هدالؤءانانوم عاوز اوباما مسا
 | مدادد ابحر جو ابرج سح لش عمت بغت وحذ نال كل ذو

 أنين هدو اناني رشا شال قود:

 مهلهل لاناييدثابعو جيبو دذالازسا مرد ىزؤيزتفلاو

 ! 5 .اهاريز للرب كل دفلاعبلاورناطعناوا جاجا جاجلا ركاز

 | ترن يزلا تس نور بتات قربه تالا قزح
 رقاد |

 | رت ءالوالاورتطقلاو) جزسو ا تاواجتججتالوتنالاجيرع

 بنروكيل وهلا رم ناكل لغيببك الجزل 5الازسرانك جرج

 ب اىصتيعن [كلدزمعفل اهرسرلا نيبال 6 ةلوهسا جو ءاللاكتملا

 يراها يزاد وافاد وللا نهد هيدبِصيم لد ضد ل خاصاصسا ١

 قلتو دساوريشر ادنمىدرب نم قش مهبسو !تيشزمووعزخويو|رنلطفلا

 تنزالان يطا ههنهرو تبر ةزتوقورتاض مراد نو طيح لع

 ايريس
 لاهل ةسصاقسا لا نالاؤءامرحم

 يي ديوشح زد

 20نورالا هني

١ 

5 



 ب ظ

 يوم اونرتتتلا دنس ترسو

 عوبايلاو كاد ارنركو اع نبتن ننال زنيما هدسو ءام نوزع

 | خلال هاف رزين ايت دو نانككأر زب مظنفلو عيشفلاو
ا عش سط اا دنيولا ءاضم اوال وميرسرلا |

 ي

 | طر سيال ةاوتوعلبلاوارقناعانشاوم قا اننلل ناز وللاورمملْعلاَو

 | ةؤكيتاز زوزففمضم بلغلاوريرل و رتمتش اوه عانس اوهقايتخالان

 معو قوز قايظاد مد ون . نضام ةيرقن رفا ٍ تالرَخيَو قوت

 | وردا توريطجت ماكتلاقتها تتقفلا5:ةتةيوتب « تس ا
١ 

 (ندسي
 فنصةتلاو هأهتتادن) تالت .نيمي لايعمل هلأ هديعشمإ

 تنالإملا نالانمؤلنللس يؤ هلؤتورهملنلا ءرول ابيب ثيح ناوي

 72527339 زد
 امال راق عرج 6من
 لع ديا 70

ا]د تتسع نوكيا رجشلو ير ورك ات النسل اع 4 اتا
 ظ 751 ةماذل م دال

 ْ نارا جدا و تاتا جوج 3 اتا درك ناجل

 ةعالاءاد قلاع منعدم نلف ننس وساوههاشسرالاوأ ا

 | هاينين عارف » ايست كيب رولا ااا ثول 0

' 74 0 4 
 موا ْ يا

 ظ ةقالطا وكي نهفاتل ماكر هتشوعهتاتسالا حو جم.
 ١

 ادع هه حج جا ىع -

 ولالا وعرق هوه سوعد هايبرد أ

 | بما طرنول و مدون توكيف جزاخل بالهنا ءلاَنآلَسِعَ انا

 | فقل نم,تللبلا تالش:لإ ءرولانوكووا ةلعأسلا هامش اد
 ظ فتان رول امهقف سيل فيالو ئةو ألام نغد (قييتمدميليأسد

 وتدعي [دعيملا ياللؤرفالا نزلعاتتجت وكورانتحام او
 ظ دوام وثكاتنادةكه جوة جدال تجرم اجلك

 قادم مهصو جو باهتن [نوكىواتضا فد دوقلاو رشم

 ا ن مانو مان عواتك 000200

 همي نيلم رم نب |نال3يزب دج رس ءايساعؤلما 1
[ 

 > ماتت م دوس[ طالإلاو ايف اكأ
 ظ 0 هاا 6 لقاتتتنوىافنا تاو ات هانا ةووآلقرتدام ١ ١
 كوز هو عافصلا نمزورعازو و مدل انيهاردالاهذه ا

 ع عويس وشتم الإ
 4 : مهل 6و ءاروسلا نمطروب |فو داحنيلبل نيا نذملو قنامهتمو | إ

 ا 5 عضد عيال كارعف دونعمب] [ونصعنم ماضإ) قب ءاروسلا نالها

 ْ لكعور اهل مرولانمالافمنان كايرو قنكيو هليلةاليلقواهيفدرؤ بنا |

 لئاهرث زوم ددص الإ ين قاتل ةنامزماوانهوددلا
 بلهلإا تارت مدينا لثف نوهه باصقالوا)ةئدفم بيلو |

 : م4 د



 م ا

 -عبي

 0 ظ ظ 8

568 

 ا دج فصاروا تراسوا ان هيي يهرب 1

 تفاوت افجي دانا اقل ضرير بناات

 07 - سدد 1 دصجحصم . رتبت < .ةلطةفقناظ تقلا ؟تلل» دمج: - جر جل

 َااقادلزرمد 0 ما

 ليناها تح ىنلا قرار سم جيف الو شنت حل «فارطالاولفاسالا

 | تلا قورغلا تءاكاذا اصوضحو لوال اامويلا اىقولوريل اهداشاب بع

 روم لو“ نجاحا » تيلاط ونوه يؤلف هج جاججروسار
 باسو

 درساوبجلا |

 احا اد شا تجاه نتا
 |منب غدوقفامابدلي راجملاو داش قلد | ناعلل نكد وعتْسَ

 هلام نينو ل يناشدون اذدشاومكهلا لمت |
 دقستلا بيسلالاذ لن متازاناقيلةوليلقرئولخيبمل قل لزيت

 لباقملا تابلإؤ مرو تدع ذا هللذكو بطلا ذاعالا تام

 مرولا فىزنناؤهفق امثل اما تامفلغاناو تقرعاذ )دعا مي ؛

 ضنا هب اكن اورتزلا تادولالّمْثااناوهيل اعس ُتدخو اولينع ايخومرابص

 جامو تاافنونعصوادجزعنمل انفصناف عش اة ننوه ازيتم

 قمر |:بلشلا هيجان ّيصتم هداملاةروتْغ تحوم !تلعاو ناففح(| .

 ْن أكصفت ايت ىلس الملا هنمملاا بضادتفاب انعو هراعملا يو

 ١ أصوصخو خجفشو ىذا باتوا وتريدو هزبس ا

 دانيا شجلا ل ظ
 | رهن |لهيو ىلا علف اورنيلا ءامجالال جان دالزترلا
 ءاسسؤلللاج ايس روما ريتا رجيم هلق ذنورهيطاا نيب
 يحسم درك امو ارز زال ننعزطت رولان ان ظ

 يسوع دوح 0 7

 ظ دقوا مان دايجو اس اخلاق لم هغاوو

 تاس طرفي عجاطم الاموال يرومتد ناسا

 ام تن! برش وشو ايضا اذ اف قاسلا همازجملاو

 9 ميس ٠ درب بيبو

 :ةلناراماوإ ناعلل ع زقيوركسمي ا تاو ع جازخاوس |
 | ]تر يشل اء امور ضعلإ لع نايل جدولا بارش يل الاونة جنت
 هللا باذو ىواتوح اووجيتاذئاسصوصعوول لزوم

 لاتيه باننا نكيو لتناسب هدول

 0  ضتلويفإلا بارهسورواابيسوفى
0 



 ا م

 . راو نادلة لبرلا ايفو ريال اهئالن هند تن وزر

لا لدول ويزن و ِْ
تموز انس باح تم

لإةبزالل كلو متنا ق
 ْ هر دام

 باكي ربط تتساءل ارتطام
 170كم دعس ظ
 | سنلا اساله و في ايام هيون ييجي زبلا

 قا نوتادتسي بيز هني اعجاقاقاةن زال تأ ظ
 الدم والاريب وتزول سيعتاجو جود يوما

 | ةلطضمل ا بيانا كلذ هى داوهن ءالاماككىر: ما .

 أ برهراطاتجتوت جدل نامل بيل,

 .هراصداول أف امجوضحي وزعرط :وتلا بزب ةرييذك(اموا د رولا ءابن توتا ٠

 ١ درؤاهنخودو نوككلاو ودب قرهظيعنل ا[ ئيقي اوم وزولانربوا |

 قييازل اج عينان رولا ءاي ريو مادا ايتجو سيل
 ذدو هز بنزكو سوف ب لوا هدد [مظيلو داما تالا اناني

 2 ارغفيو جفن بج يطل موتسنئامؤزلامذ |سايدوا قامو

 ناز و اتيت اسي دوف هقامزعبسم

 ْ ازور بوحرشو انين دو ىواذسنإؤ اصوصخيرؤهاك

 ٍننطخمو | كلام بيلا نيدلا كتان اهتم اهتنال لاو وتتم

 سوسو ةلاخنو قشمو ءابطا نزع واكو أتسربوهو اثق لنحو

 ني

 زال بدا ونا برولعون:دا يؤم ت تمار ظ

  ةمسعلا -دعص معا دعا

 ريكو ٍديزشلا ناهد هداملا جضنو» اهيالاتنعاتهزوانمدو

 هزتان امزؤ دان ةزتهح ليث عاجوو ايمانا م
 | تقوؤىا تززكمادت: ج30 تاوخقتتهتاإزوتتة راها
 | لاروع كاداوريعوملا نوصلاورّيسان/ لغم اذهو يزتاودابتالا

 بكجتد مظاطكهنلا تنل رز سالإينلاوداوزتجالا كتل
 مدعم هدوكم تال تعض بالا نوكوحهاظعت لكن ع
 تار ضحايا بذلاو ابطال بنو 'تكجوتل طل ةتراموزسنرول

 اجب بايت دونم هذاببو (كتدلودا جت
 2 اماهطخيرتمرتن|رثكل
 تيل اطنلاو بتككأ: 4 ازد نسون ما

 ويوم هج يمد

 اتانلإو بيلرتلاو نيل اوريثكلا ديرتم !بجعال داب تااكت ديك

 له ع غد ت)هنج هعيج نورك نأ" يسو هدعإ ازا ناللا

 | لجامملا ,ذاملاينديس اراحن اكتاو هامان ادد! ناكيارتالكلذو ْ

 12 نع دب زهر ويوع عال حصن نايت:

 "راما اا ازيا تب تاجلإجلا راوملا بنج كلدلا نال

 | تنتسب باج هؤل هييرم ين ”ةاهلتاءاهرتسا
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 , 6 مدلا دربي عقم ا تن توسل قدمك دراهم افراد

 ١ هبل ةوياسؤ زن امناورانإللو رولا و 2 |

 تو تالضعلا سدو قنا اةرندو تجادل أ
 زر فاتنات ينجو دجرجز دس اول رانمعا فات

 دوس نإولل تي عاشالا نانرتظرا ن اج ووجب |
 ازا :نكد كو يجامل
 /اريغالا نال ادد تاب وابحم تاتو حجرا ع هوك

 دقو قل ءادوسيبلونو فج ,نارحتزعالا نكاح جد اذ نوكيا!

 لوا وكاد دل نوؤص مد ازناضناةنمضوب
 هاما صوير تال اانا نم نسل هن تف

 ١ اانا وك راضي وزعلاب نوكفرتلخجتتلا

 | اهنا دارس جس وعاوداعت جول بجساف
 ٠ | كيد ماقوتن نيملاوسوملداعم يليش واتساب

 | اا ءاثف اهناوعناليد ننساك زرنا هتائلزاوع | قي
 .هيبرلا مسج لهل |طلب تفل 'لوهسعيربسل إتش ردصلا

 ' يلام لجف اهيا ؤعلريرشإ عول أحلا ةهلقف نحول[ )كلو

 |ةرايشناودل يبو باح نادك ريداودلإوةةعيرتن | عضو ظ

 | قياسا هاا توسل وتلا اقينسو عاملا
 -- حس هاتسصخ سسوس

 امتنع 0 يل ل0 تك 1

 ايفا جدل وزيرا هناوفلم كنا من مملا عساه توزع متضادأ
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 ! ددسن اتوا هس جانا) أب نحن ميشا دعا

 ظ خت اداياخولا تاءاجا غلي كقنةدمورفطسااءؤانبل

 ظ ديك ىلإ ميسو ادلع ترا فبس بيار هلييرش ايس
 تاجسوقالا جف راف تايوطر يسعنا كذاك قئاادن

 ظ أ دية ببن برج 5 مت يس فرات
 | ايِلوَو نوكورفصا من ل ذو عسوسلانكَهر ديهدنو ارسلان د ظ

 | لهتسل مامذال نمد ربو هه ريك ك غزت جمابل نهدما أ
 ١ 30م5 تاقحال ارتي 266 لو هن درب اليزسلءنغسمدصلإ)ءا ظ

 يضل رمد عمزولا |نمد زم ناتكل ذوو او هك دخنا نورا
 0516[ وفسلا بجيراعلول نوت باعل عم نكرم زب بالذ

 أ ةواووملا دامي نو بطر انوا ابوح ةياطورما

 ءادوسلل :نلوملاو مقفبملاورتيايل ا ءاينإلانمبتحو يمهل موزل

 1 ريساوا ربحي نوال حوطت تالا ضرما عتتلا
 كثسيداريضدسىار# ةبايلا ؤئلا اولإ ]هد أعاليلإ قو نكد

 | زوجت نال كلذو سودا تايووخ جل وجرت دصل اء اضع
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 | نجما باتل ماتم احرلا ضالاورّتوا دوم اراوم ابببل
 ظ ترهل دالية ناو جدن هلم ترجو
 ءادوتنادلوا ركع ةعلاةنفال هني كني اع متن امررتولكإ ميلقد
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 لا نم ةلغلا ٠
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 تاو 

 زياني ها اوت او0ج اا فاسدا زا باس
 000 هركلابضتو وينور انوا نمو نامز ربو

 سيو سا
 اريابت |!

 ىرونغنمابب انين عدابلا لصالة ةلموت داريا زيدا كايت

 أفلا اسال تاورلا هصاخاهنا هِي ةلهلأ نوكرسدإزملاو
 | تورلإ ابطلابنع امد هو ردا بس ماما خب نع ظن اهنبسو

 | هدفومل :موملا ذ هرتز مابطالامم اهني شوا ةرارتيضوا رنا

 اذكر خاشل اهنضورعت اكماجسال ةلواطت

  بقيبلاانال هنهؤ تقلا 13 قت نوه جراج انآ ج1 2
 ريض | ةمقأو هدابرساتحاو يللا :طرفلا هزاملا بب َرعورم م 7

 ةفوتديها3 م2015 مستلزمات ا
 ا رف «ددوالاو ني شلا نمر دصلا اذواق ماتا ميرلا

 /ةقراشعاوددصل قو وس .,داملاة وك ىد

 عازار هجاتاقجدرإك تانج

 ْ أ قإو :«ناكلزإ لهل دئاماماو ةمقدر امنا لل تنعا6 رهف( داعب

 | الاس يقنع وز اتفاقا تاكؤس اوه يو ا
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 ااه نحناكريصملا ف تاكوسمأ
 ' 1 توي امطار ايزابيل

 لبرتفل اذه حاصو انهت تيكا اوصال مواَدَول ا ءاوملاورشموالا |

 ىإجلاواسرياو شهلازجالا نومداذل إن ىوتمو اهدحوزمم انآ ش

 تارت تناو هوو دروُزالل اكو وعم نومتنالا خي :وطعوا|قواووملا |

 جبره تاهو
 متبتمىلا شدت ق وردا ولا اهي جنم يو جاسافال بج ئوتل امد
 ا نادل او تاككمذ ىب مدشقنلا عمجزخايدو جراخفلا شرا
 | دلصلا_امنوكو لاؤدزعووسل يرو موس ارارجال امسل اع هيلا ١
 ١ ةزجتتت راتعإو رزتاو جاراعاو ةيانيلا رضا راجل اسوم
 قس ورلا ناك او ابونا ءاوتا]اوتسا ةلئت وكس رخجوكف

 :هل ختالاموزفاؤبلا] و اش بنيحتنلازيقينمعيردصل / جاؤن تخ يلع

 | قاد املعو بلف تعصب ناهس هبي ىاخرلاراها ٌعتكبيحت ماو
 ظ | هعسيدتو يرلاو نائل جاؤيو ككو وتلا ورتخرالا كلت تن :اكاذا اصوّضحم |

 ل يي
 ةغاإ جلل كلن ولم 5

 ياالله نماسد ابا وز رك جازمدر ياريم /
 فاما روسو ”داملا طك ويضْر اامارهو ءايشا

 ىلاوا ةاتملال ام نيكك| جاما د بكامل دددالإؤ خدهسناوا كرادتملا :

 761جم جالاوبجمدانا جزتفحا جاع ريكا ساس

 125801 قدا ابيب تريعنل ادار سا

 تا عابس نوكلاذ |



 0 تاب جيم
 !ءلجبايردصل زهاب ةنالاو ايووؤلاوتاهوسا جونج | ولاد ذاملاو جازملابسههعرساوزخومد قت ناتجتج نور
 | سناء اضعالا ديتخوجلتو وجا ديو لول ةلعافلا ,دالل اش تفاعلي ةازايوملازمؤم جيجا وساد
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 | ىقسو نيل لج الثل عللذ ؤئوتلا تيم إيجالو هفنعرفطالل ١ فاسو هطوناؤا ضيا انا

 ا تو ههتي بتاشو ابلصتمإرجسظيلفا | . 2 داوججب ايجار هتف تاجر غززقابلا,ابزاع تكمن ٠

 ره هدكنو دريت هناي وتم 07 اماتشاعفالس يدي ءامنا انهن هسدئواوواو

 دسار امساو ىبرلانممقن ليال قوعا) 6 عاهل ان بلسم قوه | تارركللاذعوزنوةزتتو لنيل ريشا ممر سلال ا
 قوس السا مئيووشليقي نو ةيل ةظيلطةامع ناكامد | . 01 50 اف٠س2حافالاا تبطل يتلا هيذضت لن :اهيالاروعيس
 | بلغ وق دب مدعاو كرم اني و نويس رف ناهر د نور امسالا ظ بم ويطل هلا ةيلاهسا اه نال تن اسونتحت كتل رهو

 117 قير ينته ويراعي رسر سرع روكا نفزيوؤب ا و اومل و
 9 القني ق قستاورشفي والدال زوون نكوتتن وكام ظ .. | مهسسالإىازتانتسا وعيب ةلطتسالو# عقم لى علومتسالاتدتو : دين دهر : ظ

 لي خطبا تا ف فن دانون يربك ينجس اغت: لفتت: ببداستا اتعود اوما سانا
 2 ةفيؤحل تاريضثملا نما ذه ناشو اهبسربؤ انك هلوحو سوس [070321 ينهض نكهاتضلةقؤتلا هاير

 يسنا ءاموزر نأ اند مارش وملمالا تامرل قَوَحْلَوَو ظ بيبيرنمتثلا ءاضعإل ضمور فينعلا كدا ورتيقابلا لعن لجا كرو
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 : ٠ د 3 4 ١ هيي لا ١ , ل :

 ! 4 - ان 0-0 7 1 2 1 2 فين 4 3 ١ ؛

 3ع + 5 1 3 الع 2< ف , يب 4 ' 37 : 1 ١ د 5 . ع # © م2 دا د < #4 و
 . ْ ةكينعع ا < :

5 72 
2 5-5 

7 
 ا : .

 3 3 همر 25 2 1



 حصص ويست

 لع ةلوتبتلنض ةدارليزيزم ويلات: ةكلق دارو قتلا فدعا ظ

 د هين يظ عبو يك ت ايلا اهو اننلض بسلا ؤرهشاءاسعا 1 ١

 ١ جلاجو جلا كارول كامو وزصا يرجك فضي 1
 ١ ةالاجو باصتال انتج راو بف باهل طع دنع كرز هروكاتل |

 ايم م يسمو ظ
 اديب يرخا عنيت موتيو|) ا ادم نادبع كلو

 هويدحو رااريشا] عرضت دامو هممت ا
 | هجب خفِيل قؤيإااهم هتملهو ىوتسمو بمئزين ًالارضالا عاش ْ

 أ قيل !انهدو نابللا نهد فال عقلا ديشبلا

 رجالا فضول اردتم: ياا نادسالو ينو اهتاتيالدصالا

 إ | متع قع ءالس الرمل[ وضاق و نعيد زو :نرشاو عضم جمر | ١

 | ريك مدل جلو تشتاق نوع وسنلا ةالتمالابتست نتا. | 'ء

ام توتال ةىدالا دوني
 1 ةركدانرجال !ةدياع تن

- 

 [كذال وسما ما ملول نيالا علا هالي اهيوعرد اهيا دا لأ

 لانش توبا وزض ةذازناو توها مل ولا
 ا ب كرا توب

 | بامان تونا نانا نر هيفي كمل ول: يرلا
 اا -الانمواه اه مزعو لولد كل ذدالا

 ب 0

 | قطلإ شفلاو اب اكو كتم آيس كيه زمانا ظ
 تيللاو ميكاومااوإ رل اوزبوتصل ابحر نبلاو بوصل ْوسحلنع ظ

 علاجا كامو كم ابد ليت عو تاسستبلاو ناتكإرو

 | ولا ذامو كفولاد لاما هنتاي سو ةوذب وستتم ظ
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لا راولصاولماو دارام |لاعسلل نجوم اببسل اودكوأشدا اغنام ايسيعيما | | قاب هدا سرا
 ك

 دغاحإسلا تكسر اتنوغو نهي تود ةطولخ اليتيم يللا
 نإ غو| مضل ف ىلا تالضعلاوا جراج دري وععنإلا

 وسن ءاومأ
 ىلا رذد ىلادقبطلا كرقينم ل زرغو بورش رداًأيؤاَو نسما ره امال لا تايل نبوي خيفبم دوس جليحلاو عنشلاو نينا

 تعش | يرحو [صغعو | ماج ءازغييطواد ابعوا ناخد لُسو ا | 1

 | نطقت يب لاسانمزيرباكرشالزلبتمال تاور وت ظ رار ا ا ا ب | صا عافشإو ل جام مهو د بما هاجر ميكن تعزل اوزنوللا
 ْ ازليمأولا بابسالا اماو مالك اغتشاوأ لقفل يلا لف باو معطلا ْ

 كباس مف ا دعيني ناكر اوزوللاو اخذلاو رانا تؤ رهن ظ

 ظ | ضل جاورلاوأ «ةريملو جلزلل تضئ يبدا بايسالانمزنريامف لنا وادم زل فش وكذا ناقغرلاو يتلف ظ

| تازتتبادامافاظقو 59 يصد وا هع
 ا 0 

 أاىذن

عو كيما خس موشن موه ءادنحا
 اود هعبر اد

0 

3 : 9 
 | جاه يصل ضف بضننزا ندا لامراة

 اسم ع ناب خش م عسر ناك وانما تخلو

عملاو هبخيلاةئؤإلا و نهغعتو ءايعالا
 اعين ةزعصو ه نال ا نو

ناتلاو قيدعش وسلا قرع هالايام
 أ ةهلنان دع

بودل عئفلاو سوس: برو يكل ءاثنلا زمنا ب ولا,
 هئيللا 

 امرا ةرل| ف تورقتسا اذا كلكو هتداملا كلبها تعزل اذا كلذكو لاحم

 انصلاو دعا زمعن نو أبتكلا و |ءدعملانم هعفرتمو ا اهم ادئزا هعيبطلا

 [مدتتو ءالمال اناو باد ا بايسالااماواهبم هدو تمعأ اهيا ظ

 يل عريانه تزعانا اوكنكملا مايل بسالة لع تغت | | بطول انخإلا ال نكو واهلا مولا نم ناكتتا زان رييشنلا

 الكاف دتصااباصاد بدا ياتي نال امسلا نمتاكالوتفو لا | نصفللذنمئوقاو نانكلرىزيد القابل اون كلذ زخم لفمعذلاا | ٠١
 :كدريز خال شمعنلإل
 ايروزلابلا لزم ءوملعتو زمطتساو غلملاجانشا سوت جلت امد ترد سايل ام يعال اونا نا تاكياو ما

 يه قارس درو هدابلا جازم موسكت ذا كلذم قرت ظ لئلا ل 671[ 4 مابك رزينكل انيك لل توسل[ تس |

 قؤضعا انهو قنمعتةوذا هعسطلا اهيقدتؤلا تاكل نيزاعسلا
 ريا صست ]ص قوعاو بدالاق ايرتملأورول دو سملاو قوداتلا

 غئالرءاطعل ارمعسلا) احد او هبات قنا ء ءالآو را وهي امنلأ
 وأ هرارح نعل اهدا نم ق5 [بو واهيل هتعمل يطل

 | 0 نهدد جتنا سودا دبس بزيردشاءام ةنقمتسامماهنسوا | 1 صاخب لامير بايللة احم هضايفاوردسلا طاير |
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 دم تصمم دم دع مص . دصعسسمو همم مع
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 دال ماش فالخ ينضج نا يكيرل بإب اك كلذو قزنجج

 2-2-5 ءانجعالاإا اق لوسق ناكمانعلشاو عضئاز ايضبنلا

 بانتدعبعو مار واقل تاجرا قوهو ى تنلعال
 ادوات .

جمر ددعاو لف نانو جوز واع
 | ل22 0و برراتن )

نج ا اعان اهني دحاو كوع سو موسوس مرد جمخو
 ب

 ْ | 57 ارح همم ناكن ا هلميَزب تل انهو ى بقر اعرو

 ' اود زميل هنأت أذا و وعدا مساس داكن اجا

 ظ | سايلاوارآنلل ا كل

 هلفو امجحةلمو ةسان يا

 / نونو اذااماو ةننالرملاناكأذا اإل ياست وكييمازلا '

 , تثريفةبرتب خوااهفرممال: ل جدا عدسه. هدو كمآ

 1 2 نحازرتجلا عوكل لضم يعوق: اان
 ظ | عتاو ليزي داهديعو م نزلا تبسض قالا نبض عم دال كرذو تموتآ ا

 تن هيدنال تملا ردي دارلاو تملا يراد جساس رباب 0 ١
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 ! كاذئاد هدبحمطر عقدا يبيلو ارت ةركواتحو اوعي ا

 [ةيفزللا د ع نع تسند ةذارج ديبسئذل | ١
 وير - فاس كالا

 نك
 »بي 9
 0 2 ب

 1 تراه م

 لراس كارلا اكوا
 ا

 ظ

 ىيلطلر زيو وس قرعشم اهعب) حو نملازوللا ةاشتلاو رازلإ رب

 أنزيم جدار امس نردلا 5 ٍلاعللا وع هنفص هبل هبت
 | دال بيلو يظإل, زي وز جزعسلا بحو لتنال توسل ظ

 أ نفريكسلويداساوركردك ايمتوريصغو فعلم زيد ولا ءامد
 ظ أ طر باقي اسا تشحن زكروكاو وداد هزاع
 2 لا ةلرنناماحسلا نتداقامو زيت ءاقوعل نجما درزن ايش ب

 | 0راربشاوازاورتا نع ةلزساو ردع تقالازا تاسطعلاب هدانا

 م حبو 2000 ساونا دونم نقلا زتتفا نعال جارت ١

 فا داويتو باب او وله زول » هَبايلأ ةزيبزكلا او شاعت نيستا

 ظ لدول ساو خافللا ولا ماشا اةزشم تالتلتملإب عزيزا ةلزتناربعد ى!١

 ' ضارب امى 20ذسو انجري اذ عوف ةلزسن رسما يول نيل ١

 0 ملا ظرلفتاا |

 | موو بلل تاز تدع بلغت وى تامر و قييادربلا |

 | 0ل/ رجا ةدعملاو ىرلاز نم تاراتاتا جوابك

 | ضع صرعيبس ىذلاوضعلا جالع نركجلاعسلا جياع ئ ارنا تس

 | بالثم تاندملإب ل انف دكا بيع مَرْوببََس ثدحاذااكلامسا
١ 

١ 

١ 
1 

١ 

و لكمال كلو بيلتانب همكت ديبكا | بقه مرو كآلع
 ١ ًاههنادحا

 | يرفع دمحم ةيديقبطلا ليسهل الاقذوب |

 رع 0 تاس



 000 ا

 م فدك تاّوؤأمأو هادم تفنالعا
 يي

 ىن التل نانو ده وول اسكان اهتاناصت وتم: ظ

 0 ينصت هما | . عى ق عراد

 تم
 3 تن حالو رحال

 موه مم هيوم

نبدا ةهحتؤتتحولاب نعم هدملإلل اهدا كاوزبؤ دبكأ |
 .ةركدلا 

 جازم دكآت امد مها هئن زيدل ا نسغنا قات يجو ءاشسعالا نم

 | 550552 وامرلاوارتصتلإ زج امىا الامس اككمو غو

 كا قرفأ تاهرحزلا ةبطنا ا طنمالدجتاحاقسجنوهت ق4ققازاعتا

 ١ ديك ابو نيد ولو نادال وها داوص جال جوجام| .:
 ا
 ١

 ١

 | نير كوك راو نوكوتلاو هنأوهل طالشا ةلط جيت هليقةدت | ْ ْ

 مسه دس اطار صاشدايببا

 كه يسوم دجيمي

9 1 

 5 بي دب عاج جوهر مسرب ةسرو» ب >6 زج يوجب رسوم

 | هردارتجاروريكأ مدل مسام هنعمل احلم بنس ناككرا كازو |

 1: انندص يوكل انعالان موضع لكاكن غد ذالج مال

 .. | حولا نام ملا نيم مك اه يووعلا ا

 | وال

 ْ تعدم ور ب هوت وجمل
 (256511و منو جازلازواغرثم كلزو لككتناو جيزشلل هيمو ةتع

 | تمس ةركتج منلا يزعما ةركؤلدإو بانا قا

 ١ ظ ى حاد رالاظيحقارتحا بيس نعلارت. نوكلأغاو قلعت ذءاميو اقع

 .شا) ةؤماوةيد مان جواد ماو
 دمه يذلا نافيزرا نيعنل |ؤام نيؤملا نت هيهنينلردسلا نسذلاو
 اانا ويد اما يكونا حو ةلياغ دف نكمل هزبعم ناو ايبرس
 <. | ازعل اناعد ثوننملا مدلا نوجأماميشكو همدلا تين تقوكذاث

 <" | ملاشنت توك نكون ناكواربنجالد اكايزب تفزكريلا هييلارلا

 نلا كنت بعالم ابحر اهطن | فد انيككأو مددو ريل ابين ١

 ايابتحن انك وا هدا نيضملاب عاقلو طايل ف هدارملا» |

 اة بوو 3و نيل كعمل ةراكو هيل ائلطم

 ةلكأشلاب ب ميلأ جوزحبحو تاىناطنانا تماعا اد ةةقارتسإملل

 يال ل.ل لولا ايسال ا جزع نرحل هتتاتجفلو باو
 | 3 جوجو تاجتلوز ابيع هيمن يدالاو «خلا ظ



 ظ مديرو جفا ومد ىدساطن وجال ويد بأ ام رنات ران نرمي ل ءاعتجسيرأ 4

 لاس ءامدان نموكيرجم افرح دويطال نانتا بزج حجم ما الهضم كفن ثورعلرو اهي هضم زيتجتو دونا

 ظ لادن هس قي بيزو عيوضو ف كلامي هذال تتويتيالتقملاءادهسدلا عمدلا نيك الشم اشم نم ميدادح

 رتماؤفلوريل ناد إب غواشناو مواطنو رالانيضاكمتسابا | 0 | ةؤععادنسالوادقس الايك ش هنافاتجتشت توست ةضاننواهتاموف

 ل الخان شرؤكخنل| وشما نس قيلس اناره صدي صئ هر د اسناؤ هال |[ املوثكو طالشإلا ارومازكمأ | عدل |لضو مشا اورلا قامآو اد امآو

 |قعو كب تاماساط خي تام دؤ مدل اذمجوي ءاطيقو اقينصاننم هيدولا 002 0026و كف فس لب

 اود انا عنمو فال ولا مدلا بنيسدشملا نان ةوعلا تامارمعن | غرفتسا انايجتق ين ادضملا ام|) نسال ىلا ميلا بن جام 0 1

 "كده لتساداق "صن مايدتساتش ديمو مسالا لل دو هن اةلزممن اك هنل انما يللا ةانالاد علا ربضي يدريك 12
0 

 ظ | ضم عقال باضنالاكةئيجؤعو بنجؤلع تنجلع معابطضا وكي وره ماوه ظ كدب دعا يبرر وينمو اكاذاامأو ةنقعنام 4

 لان هنانءالإإ حيزا للو تيد[ مهضاويدقوزنيبلم قرا ءجا دا حيتو حاول ادشمنإئيضنيدع اسيزسنماو:نيسلاو ف تمل 3

 | هنودالااوقيدو رهيالف هيهريتلنأ مدنعجرلاورداضلاهيحارىقو 0 اعوام محل ا

 اهكتحاابرو اهيانتيم اهيافتيسدا بعامقوأ انيمي نافورشللو ءررابلا 1

 | مون ناشف ملول امهسا رمال تذل ايامنا ظ

 | سلا هديه دنت وم ديعال تيما جاتا كول ةلازاو

 عاد ةلتحل اسال جاجتنسكو هيكرزلاوهيعتالا اسسجسو مح مس

 0 توتال نما ا يدش الي ملا نايل يزمواجرتاوو لام 5 1

 أمل تيدا ايجلو :سكوع ثدادل مهنا ضيفا ملا لت ازعددز ,موغلاو هييع ذل عون ينل ناككا زوبع هانا يجوحالتغكا | 0

 ] ةنفالا ثدي ابا جاور تمتلا قام مد جورج | الل | نحتفل و بدر هو يالا هدير اقل نس غاقوفو ةئلرالاو

 دكت مدا وك هلا كبت قم زد دهرا لل : 1



 اةرزولانمءتاقع اح الو يجيجتسوا
 اة سناء عَن اهنفو تايلطرع تكسو متلاوتوز قبلت هم لقت

اوفرشلل كل ذو فانئا مرسيكلابزولاو انيهصج | :
 أونك | هنغتل

 نيك ايم جيس ايجاوهى ايضا هبوب :

 بانل نلعتإ] 6 يوحالامد هيلع رذو مدل ا ظيافتإ لكتلة خجريو

 رك ديفا سراوعار وبووس تاون ظ

 علينا عؤرلا صافوانخوغيم ةينخاناخضاقلع ناريه |
 ا

 ؛اعى ااذاذ“ هءالعلإ قمل صحاي رو ىرمل نطإب ف تقلع ايدو اه الذ ْ

 .هيلض اهتمي اهلصاراعتس مدا نم تنتتم د تقاويم 0-4

 جمس تارا او بيكو نعؤما يؤم نيرا امام :

 ذهن ةئلعتناكابو هناجااع زمان ف انايحإ هوا اقيقنانال كه |

 لوا مانا لزتىا بشالف هن اننطظؤلاة احاول 6

 لا هنانخم ابجاهزيصل املا نيون تان ملف رارة تمل

 نيا اعلم تئلغبو نأ: سوا هيو كلج اهعساهم |. ى
 اال ذم قمنا اهنيزورغيف منل | اهيذغت مال[ ارم الالوطاع

 تعب برو طماساانايعلاهيقد مننا نم اهنا لايالا زن

 ديط نار 'ءل امي نس اما جابها تلئلإوا هوني اماذ |

 «قدربل برو ضلال . قاع ]

 ١ ظ انيييسب دسم -. ديب دويووس»
 همم ُ

 101ج - انكم ميدل حت نعا ”-

 :لوهظرمازاعد ايف دندن

 مودألا

 - ممم ك0 6 ده 7
 تل سوا سس سم سس سس يملا

 0ا2اطبا وج وج اقم 0

 ل هاما دعس ظ

 نال دش راماهيرهو جلوي نابت ظ
 | اطيبسعةان بوسه افانإ) را لإ نع ناريتحار م ظ

 دلما زكمد اضمالا هلو مين ابا ديكو قلوبا جازتكو قلعلا جازحا نإ

 > اي ديلإب ٍبتسأو ترف اعرو جولشمددإب ءام ءانسنملازعافرشداو 1

 ْ املج وردت متناسب وم اج جع

 هس عت ٠ ف

 5 ا يو هد ادع ظ
 مالك و ران ج07 نجوما

 اجل اك ماين لدا اهباكمنم جزحرلو عراعو نابل اديان

 لا نا لالا اهلنا شنلاسكا قو تار دي

 ظ ينابل تالضعن يلي تزسرمنلإىا تأ حيت اهيلا جاجا
4 

0 
 3 نر ييوسك ذم



 بسد ن0 ارا سو
 او زا

 |ىا تواجة ةجو طين د يسمالإب لربه دانا قاثف بش

جبد سدح يدب ضم 4
 يل دال ذد 

 | 00,0 ةاهسؤليلإو باننا دا زا هنجكيهنورملاجءايعما

 6سم ءاناوزجوجا كوتش واتنو +

 ؛نسحلا ربو خيم دولطجاف نيكل اما اقديو طوج ١

 ا لالة لدم اما عيجالاو هنخرالاورشنل انساتا

يت اوسع نامؤم 0 ْ ْ
 اي الل ساوزم هد

لباهنياقتتا | ديضلاْ ب /
 نوي مدقول تعنسا يش 

 اصهرتشلا ملح, ةزجاتامالءاهبزماءوسوااهبيتسا 1

 كم عشار بن اسلاورشاتستان ا

 رعصةدورلا تاما وزنا بحب فقر ف اكروملا هنود ْ ١

 اة هوجو وما

 لصقلا كو نرجدل جور تا هداكا مدع وتفملاةلقو هيما ٠

 ا 6بهلا زنا ول

 قولا تونا ةقفاورتفنا معو وصلا هس يذل زرع

ع هنكسر طمع أوز ايلا مسكر ابان ردبتما لقد
 

لاعبو بحصر نك ندمان 4
 لا عازمة 

 خط نسونم ا عيرصاع ا لم در

 اا 3 تحهعتحخيعت 2072007-10 2 157--ه تيييتحتب يحج ح 2 7

 د. سمو بع ب وجا دو - ج0 وسو جا مج هاج

 1 | كلوا ئكليقل دن بطتزلا جايا اعبي يك
 د بلأو :دناو توصلا فعنعلال توصلازعمنوزيلاو قنص توبمنا

 | قلو تياشمو توصل رزوينخم لونعماةلق يله دنهل لزلامادأ ٍ
 | 9 شلاةرلاهردص اوال رتخأ نعال كرك ظ
 أ (0لل زو هتلر بيطو هنذنو معو هناوهيسو مغصو ريظعفو هدد |

 ْ | كدي اند هزوكوم لا فريم أري جمالا ميج لقنلا و كارا

 | نك ؟ جال جتدهعتنعيرجو الاغغالاو الاقتالاو ىداملزلل نارع
 ا دم دا إلا
 | وق رت تاذاعا,جوناو بنل تذل صالّضعم مدلا تفؤانهستتو 1

 1 ١ ابل ورلاو حمو نضعلبوا خلي

 يروم وسو وسل

 | اهرورمروسو اهتم اهنف تنال ا ثهال لنصل |: رع: نوكألو مدا نغالا

 | توادوداو اهل ىولأرهو اهيداوحبم قرا فرنك الولبلا نعول
 | ”ةأعيالا هيزودزضق ييمعنل هدانا ةاااس ايعردا

 | نضتاأ خلنا نكا سيبو 0و
 تع دعما املأ ناءاهت ول اع اكك انه مشو ْ

 ١ هرازجو ]ابين وتلا وسم لب قرتتجما اهني وبر هنالعد

 اس زئافسداد " 7 3 7 ١

 ٍ | يلا ةوصكروعامدا مدلاكت انا ! ةماعلا نولاةنارم ]| |
 سيكججهجهججه 5-205



 أ للا وهال و سالؤإ هاوس نو )

 |ديومو بلال نوسرزعلل نلف يات اذؤ اهمو ناويفلا ماتا ١ ظ

 مع قاد نس مدا هدام طويل هنزل اد يا

 ةتا]ي اهرارمار هتسولااقناو باشا اوما غاملا شع

 دوس هادا تالا 5.ةيض ار افااجاتعتج ةيجمرومج ١

 ريس اذهزم وينام ايسإؤلةلذ ةفويقؤيإ نص مددانال

 ظ زا دامنلاد اقل[ ال135 نشاطات نوبت حاخاو | ٠٠

 نا كاهموشعا ملتاعتتحت ]07 سكال|و رلا مدونتي مرو ظ

 ْ | ةامازيامالنمخال اسال كاثلانمايسجي ل ظالوبل مالا ناكأ ٠٠

 جالا ىف نامالورهلم كاوزعوالاقشالاو ليش لا هلام ناكراوابعأ

 | ميال كالهاودانف] لد سمانا ميلاد ىوقيبحنب يمين هنال |

وَزلِكَتمو رقما ند هليل ,ةريزلا مسيو
 أ تاتكوامما هتامالعنم

ذعقتداكامناكأت الاعرجي ماريشتكاهنف تقيم
 | ل

 سياشفتد يدك انو ميلا قيلاعب نو مسيو هع ريل ب

 ظ | هسوائئصاو ةرول لاه واما تاماذا هي جياتتو رع

 :ذلاغا نيو ارك رحيم بهلاف تالضحلا فروندااهكيوجحا ظ

 الرجا ءاندارمم فلانا عركأت املا بيل

 |ةتإقفنمال اهني[ لهسارن اومننالو بلافأ نميفايفو تيت
 انش ج10

 ةتسستتستم

 رقفسرود

2 

 | لقا يو هضاب هقتم نال: رتاناج 3

 حار زجكاز قنا وبحالاةرلإ ل 31عام زهرع

 | كنويلبامرولا فرش ايكو الفاو
 02 ناو رثكو داو علا اكن دردسلادانساؤ كبل د

 قل يبل هدو تنمو ادد عار تسلا جيلا

 ١ | تاب تاذؤرسلا شال عا ووفا قوت ابضاو اود

 ظ 5 للا تلزن لذا تودح عيش وو ءادجسا تي لو ريرل |قذاحمر ورورلا |

 | ليهدمل اساور اذ ةلاطساتحتازوامرلاذا ةلغا قئاوحوا

 ٠ | نانوكل شكو طك نك لا تاذدرلا كذا عباد نا

 | تنل تانك اكان وكينيا تينت زم

 يدا تلو هنأم

 عدلا رنج م نؤكد ق د مدا ضو رمال

 ل بورش ارمع انا هلكوتلشلل مرو 59

 وذاع دير هيلاوكؤنال قفطملاو هلطاؤنام هييرش قود ننطزغجوهو ١

 عيا لغتن اماريشكوا ا م م

 | ليلقااةومو بنبحلا تان ىلا لمشااعر هىويوهؤزرطت رشحت

 | كقدلإباقعارشكاومو قلل تازة وكمل ) ثمار دس بتي و رانا

 كرام نوال ن دلال تبلل تاو مكمل تاذؤ تانيا

 3 ًامناعت امالحلا لامع ةددصلا ةينثبعاو ناوجلانم تيما
 اهدا | يحج سم



 ر#

 لوك

 كيس اس 7

قضو ءانمالاؤز اج:مرورنال وذ ايهزلات از تان |
 | | اكاد رض عي 

يوسم هناوذلاءاشنإءانجعولب رم[ مخ غوضعو
 | ةه

 ظ | لننتكلب يرتعلفو بلصلا دراما زسنا نمد جدو
 23 اماوالصتماماهرثلاو ىقزتلاونفنكلا تكن رضيع ظ

 ١ انا دتلا تاذ يحاسم قف يلام ءافقلا مالا طب نإ ْ

 "3 هكلاجايرو ظلفمنا هيدا ذاديا يش عنا ذزك دوس |

 ظ عاج نمامينادعا نال غافناووتجن تنصل يو نكيبيلا ةذاسإلاو

 ا جلا بكر وتلا توتا ارو اهتدلدف ههبلاكايل اهله امهنرإ

 نا ةيسخ ينير وطنا ازال و مهني

 ون ””ن انجل نيو قير ينو امنهملقنو نانا متم اهتذاووهلا

 "”ددتولئا وعدني هةددإو و مثو هبش «نرقلاؤ هيو راجل انادي

 ”ةعمن اكأبدو بمليار اهلا ئغككت ابس ثدح يرو ةيقرلا لاهو ضع |

 /مطتانلو نيلوصميؤ م روانالاتب ايجؤم كوكتيشيلااماو تفإ نارطا | ا

 ١ انجين تي !نيلو مجالا ةدعر اهلشعن وكرشكي الاوو ظ

 اناكتتر|هفيامعنيمشا دنع تال زعم وشمس طوبا ركؤ يو 7

مالم تناكف الإ تاجازح ثيمناذا لكم ببدل مولعس كازو . ١
 ” 

ينو بسمو ميا تزوورف قاف مروا 6 هوم |
 | قيعيال

 | ةئيوس# هدسو ثفن د لق هلافرعم نوكو مارال [لعدادزيأ ناعم ضنا ٍ

 71102708-72915 707” ته 77 --- م جج  +هوج دما د سهسجا»ج» ص همست ٠.4 د
 قم وأيضا /دصاو مذابة. ةتايحالاو ثضايم هراوتو لافند ن

 5 ل

 >0 1 ل 7

 يدك ماسبف دابا أرمرل ف نورسدقوأ

 |ةروجلا ريصاصملب هجولا م زخالو قياكتر امهيضيتدسلإو
 أ ةطراو غرس ممرض قيص:لمركيراتامالعورؤبنو رنه و

 لو ةثاسؤرناوتكتتو راو ال عاما ةائوهيط عب اهداعيمسلاو
 | ا نابوشَر نونو غلا ءوسو ف)طالا مدود اوحو ةلطةررإع ْ

 | اس هفيعبصو حل ل ذهمالع را ةيصقو هجاذلو ميو اّوهنإب اك

 ٠ تنخَحو هكاورقمال اوف رلاكت يمل بهل تاف جو هزهظنا طسو |
 ْ كفي هيك تناكت حتت ناف ت توصلا يعودوا ةكحشلل عم نورس |

 رتل ن ينسي طع ءابلالا ملكت يسار ةدللو ريسفر |
 | ددصل[ضإمإو هتان |عتيس امين اثلآو هادلل مرولا ءيجوهو مشوم لك ا

 | نيالا يافا را وردصلا يعزل ء انها و داتا يداي ظ

 | فد هد امايض ةلئناماهالتمالاودهايتساودحإو باجؤلاماو اهم | ْ

 ظ ( دضكأامفشعبس يتم ةدماهنيز ب هيلا صفا ْ

 ظ هلمامأ كنز نوكيد رشسكالاوغيف نوصل دوصلا اقف هدى ر اع انها آمأو ثفشم

 ظ ويعلن يول سو اسم ٌْ

 م ا قرازم عافناإ قكيد انهت كراش

 كا ديك اييرولا: ميسو اولا

 هيو تع صحح مع ا د م م

 ا
مشكمشتإ تيم

 ٌ 01 نمبر ميد نس [تايهدان
74 



 جازت لال اناس شالة وج نار قرمالانعةاحيباوداتشا ]1 سير ايلا مالكي اهات داس ا نقك اسال | ا

 ءذذنلإؤأ نوكدقو نفعؤل نمانديهقفازتغم دسك وعن كلذ عرأ الل ١ ف طايح تجلت نامرو ملل] 6 كمر اوجلع رل اتش

 أره مولا وشمر هنا, ياك جيك انيق ويه نفع وس زم | ”ايكيوام 2 ص .“

 | ازارلا اواح ن وكن زناال ةنعزادوسو يلب نمن ويك دادوسدؤم ل 3 تسل ل تاكله زك اا

 ِ | ريكس اونانعم انيتمن اكامهضرعنم ناكناذ مدو اورارمزمن 1 ٍْإ ا رووهرملالل ٍتانعش ملل فلا اددسل | نكن هع لا م 1 اال

 1 ١ | يلا تالضمل | مروىهىدنلارحا ال بيل جاؤوا ةّرطل و سانلا نم الل ناكامماوعأو مدولاا فه مظعاو انه مظعاوي بسير يشل[

 قمم 01/كابلا بلع رةزايجلنملا ْ مثيب بلل تاذ نالصااوإ ٍ وهاد راق:جاينلاؤاتلو ميماؤفو دشن |

 | نسنر معا وظي هجراقل تالطلاو[ [رتهل قيتعو نايا عزز |: 41017 راح اينو

 ْ : / | بايلذاما مسا ازور احضرو بلل ق از لونين سوا العلا ١ «ونئ/ يشدو

 | فادني )يوان تمون نال ءولشملا ترن , عالو نادل[ رست فول اعين زا ينام عوامل كام اعف

 ب ةوملاطع) دمر خلاو هامل العلن دزهاو ددهرضفل امنيتاوكتو ظ الك ناضل نطبتا اءاششل| فر احمر د ثلا ناذن لوتس هه 5 هدول

 | ةناديرفم مرولا ضير تضئ ش اشلاو تب تباثلا عنرلامقؤفلا| اا ١ منان موث جست تالضحل اف ىنذلاواماميريسلانافزجا هلأ اهلا اهدا 1 ضب

 | م امزيف ضالثخالا هيب يران وم عيالاو | - ظ يي[... هت بيل اذ د لإتعن أمرولا ةنامئا | .ء

 تر 7 ءاررلا برا

 | ليازالا ورعاك هل ؤلذهل فا نات اتيكيت ا تعتصا وت ممر 2ةزقفي عجوتالج ةانصتج تان توج زج هنتر ظ

 أنمي اضاف فالكل انمزثم ثرعدا بع بحمل شطر يكلكملاذا | تالا قيقا: ةفيتالم بايو زف لشم مج

 | سافل بطل نم رككلسم اةانركؤرش زور !انهؤ ابيع اننلا | نضعتمل خبل هنه ذيل لضتوخي مليح هنو ن نانو ثيل |ثاذ الغ 1

 | تاكأيرو فني ناي لاعسة علا دعوا قر ضعف ناف لاخدا | أ اهو بجو وحترلا محبو فْشلالف هذاملا داوملااماواينجلم ناكتاو ميلاو |

 لاس نريئاناارج دووم رمان قاعي سلااذم | اة مدوا فينك الاف مدولاافهةدامو شيلان |زوث تدع

 ل هفتخ كيو هلا كا سا ايكوم سالب صراع ةس]
 5-20-0052 007 ب م2 عع  دسحس»-- تزال :ةلتتتا

 ار 1
١ 2 "5 
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زرهش يبل تاذ ناكلو يبا هو ةجايزفنتسا تطل ع
 أ ةكيزيمالار بدت زال مارا زوسنعنلا طئلتخا ناق وزنا | |تا

 ظ | مالا لعالا همس نوكد طهلنخالا قرنا دار تلو عسا ةييرغلا جس تنال ل قش ياشرف

 | امو نعنلا طالتخإ ايماني اهلهزطؤ دل هياطؤلاو نينه رك ظ بج ثفللجبو كلذ بجب يلا تاز هيثيانماو اهنيس زن عنا بنو 3

 ْ | هوسو غاتديف مي هتك ماس قع هل ناجل تول بنزقملا نم لي يما جوب كات اذو بهلاتا ذنب قرالاو اهجداهيؤزيم نا

 | 5 سخان سو و مولا لا بع اهناكفؤفا فارما ددق والاف نوكم زاعس نوكأ “فانز اعسااو ميدل فصل ليقس دبسولأ/ سس نسا

 يؤمن تاذؤد تو فاو ينع مايد ننلاديلؤزب قنا وعجم اج يبرم

 ظ ا دكه ملازمإعالا حدتش دش اذاتإلا تاذ ويلا الجيرتاتارلا م نو رتل للا ررمالو نيالايننا هالة رم اي ديكذ ارسلان وكم

 016م تاتا لالا ابكت اقؤ ام
 نيملاو هينون|ذ نارحأ هل ضرع از اهتخم ناننلإرببو هعسا

 انشا قلشاأو

 | كتر تالتشلؤ اهدا يذو عطنا قرنا نمزد | طهاثنلو ششاا اخ ١ | اذا تتنلرتنبا ونمو شكهشاو اكاد انكر ا برسل مقا و ١

 دز هاج تداجداو دانسات سوو دانس ماككر | جد كرز تاوالإف ماشتن دبكات اذزؤيز نعل ينام فيم

 تطتساق مداو اطواق اةكررا اشار: ظ اول ولو امتزج لولد زحل نسف و لظلم نيو

 اقع ةطسايلا تالضحل وه مطار « ءانبعنا تامل, | ف ل نيبتحلاشالا عدا دزالإ4 ابغا ذؤهم دا هتف يصوت نو

 توم ادا تالرخاووبتل ا دجملا وو هضاشلأ تالثمعلاىم ١ أ ١ | انيارترلا تانج قزعاو ريكو الاف قدافت تام استنيؤمن

 ننح اءزفصلان العون اىزقصت[ ف ناتتلاو مدلا نم هلّتمالا بل , 1 | نجا هنندو كا هن ىييطسويتش هيغتو و ونزلوا تان ن اوم

 أ وجات د نووو ماو دانمرعانشاو تطنأو ميلا نم | كل ازعل هيزرنف بيلاتان داك زا قام

 | بنيلا تاذ مدو ةنامنإ)ةليميشناربق هلبادالاؤرمالا قتااوا | ةةدوعامو ضو نافل شارت نايدشلا نعل اماتشالل ظ

كاة تاج تال دزتسورتسالاو ىوسد | [ 0 | ةنلتح ادا ولام ضال نو شطعلاءدش وريضلا ةةهشؤ تبرك يوم و ١
 ْ  هبارم نازل دز

 ا | دكوأ ١
 دوست تانك جر اجزم نك اا ريسالاو مىلاو فضلا نم | ا مسالا دس ةمداشم نياغالا:دحجتد ادرار وول ةدش , ١

ت اونا( ليددسا مرادودلا عا ماس مالا يسلق نا بحي امو. ةهشرلأ ظ
 | ك

 - مصعب دع ص

 يورالا



 را 7

 ١ 9 ته

 يربط

 :طارآو اهبزج ةواغرو |نطحل ملا 1

١ 

 نومي ا هه ١ سس حس

 هم ثوثنملا طاناانك ا اهاننتت انو 77 55 ةزلواو“

 تاز الو يتنازل زيابل اجلا كقتلا و ناكاذاو ميو ناخج)شم

 اكل اف ىدادؤ ايا يا تاتا وراي لأ داهئالا |

 | ىيلااار اهبتلتإدشغتم ىو ةصلاو قومزإلا وو نيللي او دغش 3

تناك او مراشز اون نفع اكهتين دش تاجرا
 . دويزم تناكهييدشر نفل 

 1 | لدانعل زو تحتشاو مناهجنا وون وو جاوداحتتار نيالا | ْ

و قو داهششلااهيورهظ لن او مقوافص ئاداذ اع
 8 أخو مدقدالل

 لا كلدو ا عع

 |اقطمد الزي مالانم ةالر رشدي[ 3 نوكيا نع شكا(

 / هالايام لا ةنعنماهف ريل امانالو ا

 | ذاللو ءدهزش الو تار الانتق نايل اريام نال ميوعدقتلا

 اة (ردرصل با ووزوتسيز دياب

 سكن

 | .هدوضلابف ويكاتللزا اذ تاككبطشانف مداملا نال كلذ

 وقالو نبزرالا ةدجسفل عيا ريور داوم هرثملاو دوت

 ْ | كلذدنع ,نوظلايف ماما رقد هيل | زا ةزلرملاو ةحيطلب كلا

ى !مرولاينف نو مايملاعيجج ماى ام اع و دينو ضارعال نك
 |م انلايقننا

 هيلازسو | ِإ تقع لدن. >> .٠

 | هللا ويك اة طوسم هايدتن اكتاوزجالنم

 00 اهثالاو يزتلاوءادّسالا تو ىا

 أقوام تن ةنالع هيله اعيالاة )هس فنزرضحاا هتالزتيلاو بيل

 | همالتلاتامالعنم الذ هما اهئالاوو عش دان ريزتلانانز |

 | جاده كاككتات سكملاف كالدتع داع ن اكدوا

 . كالا كقنلا نال كلذفت هله جو نئالو ذل وسم ارنسإضجالاؤه ٍ ١

 ظ 1 | هتارامءازحانيجفكاشرق هزيدملاورارجلاو هقيبطلاز |وطعإ يىوتسلا

 هيي مايا تأ لمتم هاو ايزي لذ اهائتناف
 | ناد دال قيإلاوه ىذلا دينناوتةثككو لفي ط روما تغلإرسا
 9 ماالالولفرنكا يو ماتفالدتبنومإب تمجماالعالا

 كانلا فمياذ الاد نيد الاي اق ةلفداذ جتا ايل
 نحيل زرع 'ةاقمت ديت مزال مالا اربعو

١ 



 قلتو دي مدر تاع م وخي اعلا

 دم 1 0 ةنداث

 حس ا

 بام تيييسس تب ظ
 تمر جا د دجال

 هيئه ج2 1#

 ١

 ْ أ فيو زب امنوأ دول هين ناكياو داجالاو هذ هربلل كلف فصيل ازيامنال وذ

 مانجا تايه يدزاوفارفاكب هن تلاوات كلان

 | نولتو بلاقلا طاولة زقمسأو : نرسل

 ] اتا :(عاهج يالا تاجر ببنلا لس هقيما

 . ةيرلاور دصلا يتلون ماددال كلشلا جدلعن نيدرلا خشن جتنا”
 ١- نفاصلا نسيلمعانف الانس ايلا نص هادي قلم ضهنا |, قيمالانم

 ظ )كالا نمو, هسورؤنلفئن احلا قياسا انممديسو لوطن ف عذابلا

 0 ا بجولة را منام

 يب وع وعدم < د

 0 -هش/ءذح اذاديءدي دشوجل تاكناو,ويداجزع خلا قندنم ١

 هنأو هلتعطنجل اوسالاو هزقاؤرطحوا هنوامَحال نان دضفإلوضنقاو

 تار فوم ا: م. ههزعتالنا بجو ابزع١ امر هز هيدرل امز و كرحابد

 5 ةششو "و ثقنو جاضناو نيلت هيد املكررشالا ثفنلاو رينا عتابا

 ظ | ف [مطع اعد بدل شا ءامدا لا بارزا دلير ا

 ١ | مهروكد م افسوإاعىذل|ريثلا ءام نال كلدوولجك فريشلا ريل

 1 | هوي كفن لهيو مسا او جاضنالاةنيدنلا نم هي هنمال مالا

 بلو لوس نسا قعورطقلو ىز ايفلرزسو وجاد

 ظ يحس وكيس تمنوا اناس
 ْ 0 بسبب بسم دو سي مج ع ا 2



 © ةكتتح-- امج دج دوس دج

 مشع 2-0 ها ص ع ١

 ' ضال انهلنانبع ةييرتجترا تول افرع ءاموفطلاداهتحا تاواز ررطسا مهد جت

 ا نيرا بد امور اناعتاويا هاوار ٍ 75 يوان ساؤافواتبحلا

 | هحاورص روج بجاه وهم جوز تدادكام بم 0 يمي ببر 6 طفلا نكي زففنإب ادريس فوت ظ

 | ةقيقرو مرولا داموا ةةاتا تاكو عتيد نبل كلذ وزوج ظ و بانعلا ءابزشهرلوالا هييزدل إو يلو نوتنلل بزي وتم امم

 ندد دنيب كلذ ءجاتتاؤ رشا عوزبمعدل اى ايان و رالي ايو يسوم ايلين
 ناتج اعرق اتنجبزسسما ناطلون اههال بانعلاو شئت باد لضعاو رايقالّو لكأذمو شان زيو لئكلاو خودلاو ليوفسلا بح :

 | منو موا كلذدسان اكن ةروكدلاى اونا وح يركع دع | مدناكنان  ءاشمالارباميف مدونكرلن لفل أدام هيتنلا تايإبلا|

 ْ | قولا طوق اىدون نال اد جي دروموآومملاهيسإردصلا ءاضعا هنيئنواركشاتامو بالجلاو جزم ىثكو ءأمل ايون خّبحو ليتساو ْ

 م ل نكاو ضرماوتوعنصلرسا علا هو لا علتضالا يسال نمش ا لغياقوركك نمو رسانزخن نينكمإ قفين اذامهدبم

 27/1 وذل رعرساو لاي ايا ودنساا 5 ارو قضم ةنس اعف اهيذولا ميت تاهول محرم

 ظ عة رونق لسيف | جب
 | مسه روسل اوامو وبدلمالا نامرلاو سآلا تسل رداد لتس يررفا فيا والم دج رماوانج كن

 نيام مارد اوردسلاءانصزيالو ضق نرش الاةنهن ان ىالأ | ةاسفطا اصنعي اينننسالل مجمل اكن تنم 5

 انو يقإ قرا خللا الاتيعنل اودنهلاعا عطا هاتي لاسسااف هم يطال نوب د تيتانصلا ىدرهف |

 رار الاجر جانيرتركيجل امال مدعو قتلا «دارغا ١ ل غرس ءار اهيبلؤو ةورلا ةذاثاو يطعتل نس والفل لام

لا ,ةبلعل[ليدنجو خيتحلاءرو نوف |يشلا ءامو بيللاو |
 لاقت ٠ ل ولاه لي هانز نكلواهيلا ناشل جدال اتساع ْ ىلسد ام

رادل ءاملاف ءاشلاو غاملانم موقيسام اماوزوللا نصر عمنضئاملا | ْ
 ١ | مدعو يار دي ع رز عسور وامو

 ظ أ قيل الور يس نطو بتاديم ءلذصا|لاهئاتس الاه لدتعملا املا فيسا|ؤ اما قيقا قيقا لسلاءامو نكتلا

 1 وعملا انني قمن يكسو ايالقيابوزمو ديلا هاش نان راب

لا ءذون قساردسل ا اذا ةنعم يو ةوبن هذين نيك
 3| | أ

 صح مع ١ ضيححا اج حمس عم ع ل م -



 ددإبو لواط ولخناو فرجا ولا متعاوا ءارجالا

 ْ دات وضاتام وساتتجم 8 بووبج ظ

فو لولا هوهزم نودي
ترف نها تاكا ههنا ي

 / اح

 2 ضمملاو داموف دل هقب هقطلا

اون ورع وكما توا كلذلو ءابجالا ناهز ولو
 ظ ازول

ت جناتك كازو ترا تاز
 | لع'ةناذاترعسم نيون ةحاق

و 55 لسع يزور ثلا اعقل زا هوَ
 دا

 | باساتيتحل كاورسزا يشل ثيل انهو وعلا نغص دنع اهيلع

 ناين كام كلذ وىتضارنعرلا لهتل انىوقءانغيملا تيل تاز ١

ب اتولس كيد أو ثقنلاو تنل لع نيسزنان بيزلااو كل | ا
 ١ تبلاو ثاركلأ

 ةندشاعاو ماريالل ناب خلو تنضم ا هيهتسإو نملك لللاو
 لبق هفكاءام]تسدتن هئقيع اببعن اكناطقث عز خاو هخبطلا نييلجل

 فاس راضون او تاهو يجود

ءارطنم لزم ةلعا سئ ردا ماما اذنك | مهناتو له
 00 

 فاو ليلة تاك ركبنا دما نابجاةءاصران

 ةلاداد عجن جوزملا نيكس قبلا نكمل ةأينس | ولو ريو

 لن اونم اكشن «تلؤيلام دبا الا عزمي يطل

بت لوس وباب ءابجالا ود د عيضضوتلا ظ
 | كلما حج

 اة نادت وزب بانايفةنؤكيسوبب
 ظ تالا ويشلو ءاهخالاو زتماناوزي تح زناؤرجالائدلجمامجالا
 | تأ دهن دام ءاربنالا نانز هو [مدسول )0 نلدلدأ ْ

 ايو ع يبوحسلا

 501 !/أ جددجررف نفصملا مقناو جيفنلا نمد نمناخييطورت اهناتتيمنا
 ارمادا الاد ثيووفاوهاه ام جرااابعو هيشال ادالثو

 |ةقالد تنس ىزفاوه ملا حمل ناو اخس از اهل يو و خلو
 | |ريكد اها تاككرا هلا لعاو قولسل اي ذارلا نيورقوهنملا ٍثرككازم
 اديعزتلر ابن قت ةليلقتن اكئاو هراض هددابلارّيلظإلاو ةزئصالاز '

 | قيم ةإاداوي مريول[ رسل حسا وكر نجلشللو عينا قرو ظ

 1 | ةداملا تناك ان دينا زكر |ر يكونا. تيضدو زجل وكررهثلا

 | خيب هيمي داك يديني لنا عتاد ةئيا

 | تكيرطر د جينلا مدل يل بعلقا تلات اكان او يضم دورجا عم

 | اهيا ١ مالا تار زلال رب قلا قف هنارملا تناكتراننبعزما نهددا

 ١ عطيلا و بل ديج نورة عقودددد سولي قر رضا

 ثا بعاب بل بطياقفذرفطلازمب

 ربا عودا ري دروب اجوومت

 | عقبة داساتم همن تلاع



 ميه ظ
ددالا ذم ىةزومو بب ةنقالويب ١

 - نفانلا ف مسصلاولاة

 ا ءالو ولا ةداللة ده تاتا مشزنإ باسل لا يو را |

 لانج دنا جوجم ةاواودووجط سياكل ل

 الهلا ةورالا]متينو و طم غيتبلازردصإ)ا ءاويرجتل سار سرع ١

 0 1و

 اتشجيشلاوازجال يخل نانو دق نمد يفتت | 3
 نمروهرر'

 حكت يوس سمسم ةيمييصما ْ

0. 
| 

, 

017 
 ١ | بلاس اما تشري ان بل زانالاو هيجل قفنو ارش اي انقل

 وكنا وطووتا نسا بلا ةئاضواتحو ءاقميلا

 «هعلالعز تت واذ اتوا يصوم

 افق 303 عب ْ :

 | جوا قر ب113 كورا تاتي انانتح

 ل 3 مك وعدم محم ظ

 اج ساو ءابنمائا مرولا جتنا هيئات هزالا و ركرو
 ان تدع دطاب ددرصت عادلا

 3 ٠ ا
 -5 ' © ١ د
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5 : 
 يد: ه

١ 

-. > 12-2 9 

 ٍ 171 ربجا مارت دشن اذه نيت كادر جاتا هرج طوس

 : | يوما بت وماصتاو عازم, ةنااوسحو ليلغلاو راقنالإ ظ

 ظ :لتاتجضإدامكنن|رهيو داعد ان خيبارددصل ادا ئامزمربنن

 1 نمل نإ كل ذهليله|) اسولصو هداملا تغمس اعاواتناثز
 | شيرنالمفانرئافيل بعل  ءاملا جرداهاعاتاقتا بتستا ماجا ت انف
 در دسناوساراسنكربزارسجالا حوايافي للعم ماسلل عنو ىونلا ظ

 1 | ددنسلا اضعاإإر ارا نمت لنا ذو هدايلاداوهؤاسونح

 1 ازالتها نحضإؤواسعراو اوشا كوسم ةفيضسيؤفو

 / |اههداهتادبفر لتتم اهلج رانا لطدحاا جاتا

 | دوا ويس تاهت مالم مانام توريج كاذد

 (نيعنلا باعت إب نكيوربزلإ جاذؤ ةركادا تاما يؤم 1

 ! سيريال ةاكةيلاءلاهنع دسم عنولا ذه مهووس نع
 امي نيني او ىقنتشال نينكاملانا بلل تاز تئّيحاذا اماو

 | تثنيردصتارب يود تيكاكومبا از قرت اخ

 اطيل اههزجؤ ناحتدلسلا اب نينو ديد قالي يجتتس وهدم هل
 قسم ميلا اهيذيتلا هيل وطننا بور يقال لع كلم !يتضاذاف |

 انين ضعتايظنومانيبزفوبصنةرغيدسإر ابل ندين
 ليلقي يداها هو يئن

 همس 2



 ال1225 طش سطعتسج + --- 1 م
 ةضسسنسح

 ناو | نشا نحب 0 ظ

 ا 8 ةفابهدلل تاءامابعإلا هن انوتتللا تقال دعنا | ٠

حوم هنرغ ةداوجو يدر عز اذيل ]صن
 | فعتو هدملا تفنَو تورم لا ي

رايتسإب ى ل اهاتتس هنت سداجج
 امدح جر ناو دلل ة

كلذ نوكو عيل /هيش ةببزإ ريوطر هداقض '
 لوس ورش لاهل اسس 

 . طينكاوالولنم نوكمالو نيلولسملا) اككللؤو هيعاضل اس وكوت اوت

 مشاهدات ناز واب قدوم يمد از(
ملا تنويم بيل تانزمايل اةتاطسل اى( هلتدددت ةدملاتاقشاو تيتان

 ذن

 اع 6 يطمح

 اصمم 1 اقثمم ماخالا نالدتبا|يتالاهن| مقل اقف هابتالو مسهل ءابلالا |

 درك 03 6 ام رؤيا يسكب

 ش انيستا ل

او تاعاس كثاندعبوا انا اوبور ورمل عملى ايكمسو ازا
 ظ د

لااماو «كيدالزي نمرءانلان سالف ولا انهن امم اجاثحلا او و
 ْ ى

 اسال

 7 ا. مج د زودت 047 ابتلالا# + هن ةدحا --222هه:----7

 1ايام «ويوس ماابي هضم حر
 ؛ | اناوم لا حو اوف هل وفنان سخرت ويل جانا و هحو قيأريشلقف ةيلا زعم
 | كرما إب هلاككا يلعن لككزعوا مزون زل العانس تنوعا ْ ٠

 اجلس كم كلذكم بل لياتاةناف والو بع عيادة ج ادا
 ْ | نال رياالبتوماكاتوا مدونعاكأمف يقيل انشن اه ثييكؤلا
 / مهو فيزيلاعلاكلؤوةبلل م ةيقشالاءوبخنا نكيال جوملا هنا

 : دلاويصانق|ىلاد املا بيو ديزي اهنمةيأكلا ةغينرلاو اهقرثسف هلا
 للاكل خرع هناك موتك ةيلرس دنس هئقنللو تفعل ة ضان 1
 يو هنتلا رمل اهلشؤ بجعتدمؤالا ايلا ذو ساس نرد ظ

 | هتفترو ريب رياكلاوٍرلا نم نحكي زاهي امو هتبلارتإ الاروصان
 ١ نوكاضاو" كلل ءاطنالازةوعسج لم نواحمل|نمم نجما هذهاهنفمتج
 ظ ئىنفا ماظلا هيوم درا امالص هتساولارايكةترلا ىتلاق هرملا

 ْ | نعنووبم هقزلا نيو و رشكاءاونل اليمني ةفاسل اس ناذاناد
 طار يالا انامو الز لع و اغلل نم ةمزف لس |لا ن ْ

 داضْئْجلورورلاسو نو مناي قلما دياز هاف اداسن أب نوإئديس

 | اهلكورتفا جلع داف حب ولا مالا نس نبابم بلجرملاو هيلي ىذلا قدلإ

 ئ قو محاكي سولاةيزلا نمل امهم تي 6

 طا كراج دكا ماكل انمرزجيدقد كفو
 تيم صح 2 ا اباد لدا 0



 ”حي

000 
 | أ دقو لووك افلا نمدتما امر لينك رعنلا نتعب ءاياالهبطسا اهب 1

 6 وب اما هني ورطعو كل.نمإنولبفاؤ قش عواما تار |

 /للوخد هبحاص هزشكةاوشوط تل مان اكاذاو يووزجل ادن نو دونت

 الا نوم كومو نوكل اولا اس قلطنبقو هيلع

 | شو نوعتضاهبر قناديل بيل اؤؤممل ةيتطدحما

 ظ يم هباؤ رماد كاهن وسو

 اما جلاعز م بجداغطيعةلجف لب هذا ارحتن اكن اذ وبرلا ب اصصائرم

 دفاعا ءاننيوللا هداعلأ هب رحى ذلآو رومالاؤب أ . اهتاوييرلا

 نوفسو لاش ب ]شد مرت ]رسما زا قيما يلواانمام عي

 ل نينهداء ركبوا كسوة تاس

 كل إو جول زغ نعام جوزح هين) 6 تلق نعني ناكر ودإؤاما |

 قسن |ونمش رمش انالعلذ لاؤأز اتنذ خلال نهري زسانماو

حنة ةايلكا هنا ذم يام : ظ
لأ داكا نك زيف تافنيملاو ا

 

 ظ ”الاسا نومينم سويد اج ةايزاستما اراذنتمقرلا هيو تيزجتلاو

 ميو نالو بيلرنلاو النكور نايدالاو روك لسا ظ

 اهتفسولاة فمن «هؤصو حا تورس نالا كيلا قل هني ظ

 ركام تسول ا دوز سيعيادتا
 لكتب ان ءنيدشوح نكمل ال نا ظ

+ 2 

 2 هت مت ا هت قم

27 2 

 | تارتسآو عئاكألاو ب لفلاو خاجنلاوفاببلا ول نماههجحم نفالا

 أ درسرا تال ةراسااو نابلا كلش لاب ىبلائابوتلا

 | ٍتدلامالا برشلا عيدالوريوافاو رسز دأب اسيطم عاردلا ننم رةفغالا»ا
 انج بضل عِ ارتد نوكناورقيدلاو مؤنلا مو نيس ماد داو ١

 أ ب هرق هانمركظ امو لامس قف [تاكوعللا ف رغيام هيلعرر والو

 ١ نايعي يرطلازا شالا: رانكتسالا ودل رنا نمدوككلأىاَدَن

 ' ناو ورجل لكابوح ناز سكول نآرجؤو نيزيالبل ندوب
 ' تازؤ وكلا تاموعلا | كد ىرشونم بما ناذانبحسملكب

 | ةزللل نيضخلللو ايي هل هتنالوست جوا هترلل ةيشاراو بل |

 ظ قئامر وئسادالا- ايرلابإت للجن نيلتم نارا كلتءا تيل

 نقاحلاعتشاو هرزنلتتاكاذإ,زماكلار :بزلااذعى وف !هرئار وه اكل
 1 ارنلذ نإ ليو هنلتغن اهم[ يف قيثكار|رس هجرجامو سيلا خال

 ١ يراوح شكماف هيلفررقابولع ميالكةماعاخر كلا نيضلإلاةلما

 ايلا اذونلا بارت درؤل انين هش قاندناف بطعام

 .بليبيزاعوعي ياتييلاوفواتلاو يتلا نقي ىذلا زا
 انهض ماو زوفاك[ صان إوقس/ ماع تلقا نآذ جال دقن إلا

 ىالد [بي اعمل انه تيككل ب دكتلإكتالوا و اىرس هناك جذادلا |

 + ساد دانا سال هريس ابادهتسا اك ديم



 يسم بو 1

دو بيطرتو منت مللدؤ عدلا أدانيلل اخ
 ع دسافلا طلت ب

يئاان ربا اماربش ةديلاف سدس نبل املي تس وهني
| 

 انهن بال قفواو بلش رينو فعلا وز ا

 'للزيإؤ ىدا ضلال اصونصجزءاملا نيف «نالائيإ ةكرشلا نم 5 ْ

 رعت هلزنإ ن كم تقئازهيسو جمان غب ازال
 نا |يذ لإ

 ننو ا ناكيزلام يهد عر نقولذ ظل ديت هابل اب انف

 ,لمملاماةلذملل جلاحلا ناينلا تم ببولنمل اويل علو نا بي :

 / ةتلؤتالاماو لذ هيشيامو نيك الشم جويل اهغاللا» اءاسعزاف

 فنا برشاؤهتشا نمو عبار بكد اندر

 فيو هيلو انهداعإمزد ئذاطخلتا هنانسيشار ابيار نا

 ةهلاوت رقما مم انتة اسلام ةنيككينا فو سعرم نيزيجأ

 تل 7” 2ك ه2 يا 0 ا

 ” مييذويافرصل دلل ثايب ميلاف كا تيسارم هني ت تاكاز لذلك امول كلذ نسم

 تربط كك نال مال ميلا هكضامسلاق فرنسا« نودع

 0 عم نيل ننمئآبجركس هقساذ كلاش اا نلت لاذا اصوصحو قاتلا 0

 أب موزكفسلزيالو نامي موطن وسال مو يالا ١

 [آ1ظ00 قزمياجازاف معركسا فض
 | ضل ناللع ةليللاد مينلإ اذ مهيطلاربزيالن ا بجيناهلبونيللانم ١ ظ

 لانا نيله ضعركشدق و عيمانبا هلت هقساف للم مقا نان نوزمزمأ

 ْ تامل وشاب حر عقودا نتالازباىقسو

 | وطرق وم هيقنم هفطاب ردا خلهد مشاويوعس هيادنمتاكامنإ

 | هيتلاانهلوفا ناو قيلغلاو هلل ورفوصتملاو يشلاونيتنهالإ ثم

 انه هّيصوضح هشفتاذزمنئالل أعرب مف نوكين الاجالنحاعدع

 | انه ءارباؤ ةتيموصحا هولا يو دالانم وخيم زاخجالا عزي اناا ||

 ٠ | تازكتلامخ دهاتناناوموريستلا باكير غد نمل نابل هزعللا ْ

 ا همم 8 قلاقزق ماظلانمدتنال الالدلاناعماهحونف مالاو .ةأشلامنر ظ

 | يبل ا هت همر عفن ام ليداشللن ميغ ةاثلا نالالا كلا كانم

 | ايسمملذانومدلاه.الانموئللطتدشرنغ هيلا انيق عودا ظ

 ية لدتسم ثوبؤ كبت نلوم يل ألتي نددت » |

 | دحوم ادبرش ايملزتْسإ ضع ةضع جز جزسيؤحادردش اضيفلفلانم

 | فيك شا :ليشا ذنب جير ةلنلإويق د نيريإلا ظ
 م كيوت 5 يي
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 طلو يستعلا تن الإ واد“

 قو دن مكه دْخ لا 35

 واع فاعور انهلو حاصلا

 اوبس ابا

 ةضركسوا هيف ايلي مد ين ٠ ءلا 5 ةيناأح ناو 1
 ىنغتسااذا

 دم + - توجت
 تهل  يكثت

9 

مرنا دو اهتيهاردوتشع نزع ب بصنو هيسلاثلا. 8
 ا

لعن مزز وزينلل نصين وثشع نوزف !نم ازيبذاثلامونلاؤو قلو انور
 

لف ةلحا | تطزعلو هيفافلا تزهو غوددلا نم |
 بري و عز دل نمرعينلازيا

 الا ديس: كلكم تادرحملاد مها اماو دل مطل حرصوا

 )6 : 006 د / 55 ع 0 ظ

 حول هيبالوشلا لاغكورملا تن عوانيايذدالاو هيت وأب ايهللو |

 رظوطخا /ينرركلا فاطل قولد ناطمإباسوتسيولل د شدنعدلس

 اكالمو يمزكأاذاحلاملا كيسا امآوو "دريل لونان اسوس امرا ءاملأ | |

27 > 0 5500 
 ظ نال للذو تملا سؤ وهىا تبون ههيبلل تدّساو نطما هنلج

اتءاذ هيلمالا تايولز ءانفإ ل دن ءايشسالا اذه
 , رضكورتلاةق

 نرواقطم تومان تقناةتتشاو قار وذل ال اهسآلا
 انفلذو

 | ميسو ايفمصاءارش هداتسإوهيثرصلا تاذ متييزلا بعاصل افلا علق

 انج د لاكن تاذداردصا ات ماد راهن '

 | مط تاكذااماول الالب امو نيعانا تدم دنؤنجالئذلاو

 راف خيي بتم نال هالععأ ذاهب |رتكلأ اضافت

 لا وأ 0

 ركل هن د

 | رفيبالتباةةذاحةف :ناكأ ادت ديل ة ال اسهر

 انف ريل همازيطم اذهبي نخل ةافللاولا هامل ةضأد قو دبكأ
 | تلدمل ام ناك عاف رتظلا ناونززا بح عو ةتضانلا شناووم

 ىف مرولا ثنيحرقف تامالعلاو بابسالا ب عاصل 6د تالهتملاب اما
 | تاذيوميدورمتا 1+ مؤصوملا ٍنايلإو اما ناصر دصلا مسانلا باهل
 راقتلإ لع خوضولل تالق ديسا

 ون اذ تمالع و وول ١ تانوو

 |ةميا 2 تيرا نبا ديلحس يووم دهارس ظ

 موا او هسارل يشم ناالو ضرالا | ظن[ مالو

 0 هتك اخو دج دعتانرزدا تاذهسالإو بساع

 م ابي دش املك قلق هس لها ورق و ةنع عقجز رالو هيلين

 فاد دسلإلع نوكين ا بجاهنم دايت م ضوتن [ر عتيل تاذ خلل غنا

 ! نإ كلذ مالعو هلكردصلل نطتتنملا اكملإو مدولا هيوم

 املالا يشيزم هياهرش الاعي]عساناو قاشنت-الإوو)يساردم الا

 /امناعسايااو مولا ثديحستو لايصال: لكل عطر ردن

 ذا بايلاعاددسا تس نو ”دحملاوديكلاننزوتحللرايللوفد

 ناس د هنمالع ىماس ريس [يسيدو ددصلاو اضعازبوامتسلوت |

 ظ قاري اديسال كنز زازا عادلا بعيداجانم

 : : | ديصنوري لع ءدهورصل دوجفَقش رس تزق ناو تنّقنال ْ

 : [يينا» بلدا تضع ديزاد ..دجدمسلا
 بوس . ميم

 تح +0 دو دعا



0 

رتمتلا مدعو بلتل وبلا تن ململا هذ تامر
 دهسا درب اهيسو

 ظاللعكلذ ثروا امو هيلعولشلا ءوق ىوادرابلا ع اوفلل هقداضمنرم

 ؛دناهر الاردسلا نيت اهبلظو لمصر سوت برسالا ةاناسو|

 سات امالع يقل! رضارسا مل] ةلسفب باش ا عرتيو ةيزبلا نبال ظ

 خلط نبا مظعبب نكيرل ناردستا دنس وفل تحلب جلا

 باتا رارجاعددصلا همس لييرل ةّينينعتناكا ندبلا هين ناف
 لأ ,رثكو دنس فت دانفغال وابن هس انل كبس يكب ف توك
 د هزار وقّع ةسانل تناهيد رزتسالا عل نت نالد د اع ظ

 ءاجرا وجو هداك فيجن تكلا عدلا عايلة ستندم 1

 فلما : امسك اذلذلو مارنالاو ة|يطلئاروهتاو ناجهلو زال ة2قد

 ”ةدربلات امااع ىف | ىو ةزيبزلا نشب زي نال اقع إس بش

 اهدددسا لطوزتقت! لقصر توما ناد هسا زيمر نانا

 تلال: سجل نيلئوطرتل تالت بلثلا نار انلفام دنمل
 ناك لونها عربليلا نالت كالا ذات وتو اهون رورحو ظ

 يوجد سل ظ
 | امالعزمجلاذا اكتامالهل ابيك زن هيل حرعالاتاتالتزْض ام دع

 8 و 7 د 8 تش نا ةتميابا جهلا عن يل

 اا سسل
 110 - نان ىد ميال رثطسلا تالي يدعم قالجن انا مرتك

 ا ناار ن اكيسمأ طلال ءاوهازوسل ل كِلْؤَو ددابلاءاوهل نرثكا

 كد ةجب بروم تاقعوتساةرججا وسم ل هدا
 وره مضت درايلااءادزصال اف نكي نادجيزاعالا فهر سعوا

 انك لقا نجمة فرورعدد اهيطتذاغناقت
 جلا ابآو م قير عيزحلا عازف اذه نازؤزلا نالعيت جزا ل

 اساناوجو ماجد طز كفاود نيد هوت جك
 انونو ضلالات ضرملاو مرسال فلاي ام ىيرع ا زمكتف اوي ١
 هرحول |رسيلا عييت 6 هسا يزيو ىةقميورما جزل نال ساب
 ' لصلا هئاحو فلا هضينا ةيئامث بلطلا لاوحال ل دتيس اهنهفلا

 | هيبلا ققدقالخل و هير يريامو ندب طمود وصلا لع تبيامو

 (ٍ | اح هلدت عتاونو هتّظخعو هتيرس او نمل امام اعئالاو فد

 وعم هترالصو هبوط ولع هئيلو اهندو رب عاهدادلساو
 :ااخاءاهدادنصاو تتم عل دي هفالتخا ماظشاو هؤاوتساو|

 يعدل هدارجإ مل دن راهو زئاوتملاو عييماو يظهارتفا
 | ويكهيلعل بنل غامد ريك نيل نازيلا حلولا دسلاو
 | تاتتا انمي ملا ل ميلان نيكي را
 | ةوقد ةطسونو[رارذص كانه ناكإب اهنمةّيانلاعولتسالاءلضدل بل

 و ادمدودببوعرباراخيصد يجو لنا هلة ذنسورمزارجلعل هنت

 4 ير 14-1132332 قفا 2:3



 ا ا ا سس سم و هدم

 ألم دشن ب ثقف انمواضم دوعتف ا (

 ردن لكيدنا نارتو اهيلإعافلا هيفام ب وربع يوتشا

لعب ىذا |عبطلا بتلف قالخإلا قيام مازلو ادافع ردو |
 أ

 1 نا اهدادضاو رثر رخل دت تاكد ةفخو مالقإلاو ةليئاوانعا 1

ال دنع نينا قئاماو رتزورب عل نت تادافأ ادءاهوالانمنأ
 نعطو ق

 ايزو وعر لب هوس لعل نو باصعالاو غامئلإذ ةفالنكمل بج

يللي اءىزيزئلاز الان وكوهووظل 1 هجازملاهتعاإ عدت روف ١
 

رة ماهيالااماو هِءاسةناروبإب هنقفم هيهاوغ هقولك
 نضا

 ف ,رارحف يبعوذلا هلايتعامو وقوع وتم ياويل

 .كييؤساد تؤالوع ةلئاملاودتر جعل شوو ءاومالا ش اعالي لاما:

 للقب تبون لقمر روزا
 امل ىذلا كيو

انة علا معن زيكابشا دال ظلم '
 نقض التق

 فال دبنز لاو مندل كلذكو 0

او جابككاو هلافلاو هدي مطصاشلاو هدليد | ظ
 | اقروو هر و لكيلف

 طا لوصو مدعل لل وزوها دقن وضنتمل قواك

 2 ا ا ا ا ل مل ا م م م اح

 ب اكل اذه نم اننا ضنا حي ؤ اها ىذ لفو ةلدسنا تهد رانارأ

 يا 3

 أ ىادجم تينا بجوارشاو ا طقااو شفنا جول بحوا جفاخإلاو|

 ا | انهي وبانيانمد ولكم نجني دوحاتا نافل بس

 ْ | كفتنزدىداءتن عوفي كملنا بحر يطا تعنزك

 | 0 كال لهثاوتفلا طرا اناووثش ىلا ناشتلا)ةئادط زازا

 . نهاد جالا وال جراماواجو:جوتاطختا تا

 أ ضيا ويست ضم قطا ضو اىا تأ تضحمدوأ تخاوراهسا

 | ماظل لطم تالثحاد مل و ضم معرعو يفتت بجمال ظ

 طع و ,بئلاىلا واط

 6 نات تونفوتضتحتت م هيلإ مدلأب اباضا

 | قموزع هناك وجانوسو عيمددسي افقد س نوكتاااواناو

 رساؤرجناتةجزوتج حرزمجيتر زنا ةجفام ناز
با ءالتنإو اوالتسالا تامقلع' مدع حهفعصلاو ىف او مظعلار ظ

 ١ بي

 | رتل نرتناوأعذ هدساووك دانس فددسلا» ظ



 - 00 ا وج تنم“ دوم و

 أ زم كلذ فيلق قذاتئوذأ ق داود ات طفدانكد فارس نط بعنأ

 اليلي لدا هتظعو قبلا وقد ءاضعالا ا همالسو سنلا ضو ضيا

 در ةليزمجت ءؤفلاو اهل املا نهرتاؤقعس ندب انوكنا هذكويف هيلع

 .تالفتالا يات مه جدول هن نذل ذه ييامثكك ٠ .تيملاهالز |

 ا يقول ويعد غدا عفدا بتال ثم تاقذاو ةينانغللا

 2 رق بلاعل ؟ىغصو لةامإلع يلملا

 ذاع تري ذلا نبيا اهحززتت ةحاتقتاتالادقنالاودخزعوا
 الشاق سلو نيا ةفعضر ع تويعى نلا نيو بلل ارح

 2و9 نام ابيسوىآامأو ناش ارشنا افمصو ةقشتو

 اص
 اذ در نزلا ةبرمع ل جت تايحبو دود نعامآو حاووالل ةللعملا

 تود لاق وري ومافش اتاوهراعالا ترانا ظ

 الزر ءاكبدصو حب مد هيون نإ هثالع ”يراتبو ايوا تايمح

 | داجاعر جل انس اهني توكيد «دعلاز راحيل نيديكذنلا يذلا
 و ءذعلا نيذ وانتا ز ايدو ماعم اهتم ناككا حدلغس عنا

 ا نها ديلا عال اوتو عسا جتا ججانتاثتتغاك :

 الكاز اكاد وكف ياسا خا ىيقاو ظ

 [ نتي رزيدم مورو عادت وبابا ةينلؤدسس بأ

 0اكاجلادل] نايل و النا رزب تاكيحيز ليا جبن نوف و نوما

 ناي دام جزل ون ناكيرا هتواج-زيغتساو 1و كلغ و نموا رجعوست

 ا |" نذير كلا وتشالاور بهل يب) دون عفا ودضت قسد
 كملنا ةداسد كلذ بيسو «نعنافشللاوز كيكو لّصاناك
 ش1 | فو ًاهاويتركم طل دل ةلوضا تال تاج نبل

 / 517جم طاقالا ننساك لهنا دالاو ءزوكللل تالي
 ظ ليوا ٠ ب

 ْ تيوس تفز اوس يال اورمزبداورهلا »ونا ْ

 | عيواروحابساتسءاودلا كلد و15 هناي لذلا وي

 | ده نائا ,

 لوجو: تلاقينا قمت /

 ب 000 اذ طنا ن با



 8 سد يحسم ظ

 انهما ةراحر ودة

 ايام 2: نافل ا كرام حورلا

 كر نكالفلو ممل هيلفؤوك دبع درا ككراجلا بوت ولطا كافضلل

 0 ارواكلا انه ايمو: كيراواتالاو رانا نوواتاام ١

 | نشتار قكذملا هم رم وووما

 00 576 أو سورلاو تلفلا

 اي 07 يس
 اهنا قو اهنغفتساو ه هد أموعم ل انئللانه ناكر اراه نائل بلع

 موس 0 ص

 ٠ سس تكن هل .اندتج طاطا اون وتاج ! دبا سوي
 اعل 4 مخ اي حاص بد وضيسامد تليف عكا اراب ايل نمزبون نا ل

 كلزو ١ ءتفانلا تاكل اناو نسف[ للف ددايءاوهجلا ةئاوغؤع ٠

 علاقرم هنجاوح ردد جتالازءاجما شيد اوزداكارمااتبانان
 نا لن دب داي نور تلا رجة هدابلاجزملل وودحلا لسجلا ءافوو

 4 ووكر لنزفطاق مدعاوزكون الاس فيوم ماددةإ ا اطأ

 0 نو همر لك نجزم: اروي ادا كمواطن

 غاي دنص د وريتابطاب سهل منيل زب هنيطتلاف مالو مكيف
 ديجور اذ نيعد دن زو نسيتي الا هارد ةضاي هريزاروتلا ناس

 لكي د رواد لدتمااور تناطرا نينعززم هتيالل ترغشاو باع ظ

 تاكل ّيودآلا يعد نونبر ءنسييم را نمو زجسسل»

 هنوضإل (نعلنكالا ا بجشلا] كد دو :اهيطحوق دو عيوب وظن
 ىنبدادهلل ءايبو ىرولا ءامعالننصلا نم ضكملاكبلشل | ةدّربَسملا

 ديلا ”.ايمل ف هصاخو هداوف هنيض رسولا ورش ايطلا و رولا وري ؤمأكلا

 ل رحب نوادي هسا
 ايي م حدي بشد نيل كلزو خوخ قعزشإو

 ا

 نيو دي ا ل ع سل لل اا 7-3 - مط سوت

 اا“ ير 2 1

 2 2 - مس دعا مويعت ل ١ 0-5 7 مديسد

5 

 م لا



|| 

 | لب تانراولل سدو | تعنت ليوا :ةقاراجت قرأ
 وبكر دابر زي مويا نسل ءامؤ قو ةلقالاو قش اهزنوقل اك انآ 1

 هجوم دارربو دونا نأستوأمو ل ةامطع نايدرمنب 7

 يلفاتو يزل لع تااروككملا دعت واغتيبو دنسامتي كلؤوزهعتو

 تاموجملاءدمزب ل غتشن |انهف بجوا را3 تايوتا ةنئيمتو

 1 5 5 دوهللا :جرالاو ]تلا وروتتلاو نسؤساو نيعايرلا#

 ؟تلاراوهل قاننتسان 0 دوجلاو اهداقناو

 ظ وب تنعرح اديان هجوم ا مراحل تابومملا له ظ

 ظ ٍيكارلاب نانيبجاهزلكو ههوعم شل سوف و هرم ىرزبسم ةنطم جاحللاو

 لالا نعل[ ارين كلذو كتر هاو تابجتا:أو 0

 طاع تيدا و هفيطللا 7 0

 : انما ةجوملط ةدوزبملانغ 1

 تاس سل 1 انهؤلبحأ
 وا نم نهدد نابل نهي دبس نهج يسرنا ودالا يبرد |

 شانك انشا نشكو قواوبزت ناس ئلط نادال حجز تاكو
 , يم ثدالل الالوان ا

 | ناوزسجإ

 |[ ريايروع باصوج الا 7 20-6

 04 رنا قنمذ عشا لا قزممنسؤىاتناةنت
 ا يل 5 ةيناجيلامزع نوما عاوز مها عطول © ةيبانووخالا

 فورا ما ءامو هيمولع أ

 1 000 ا بهات

 ل مست نكن اكأمو كيانهامانئكدؤلا رمادا نوم ةيفإلا لا

 ْ | اههنعو و + سوا
 ا  ةلاودا جوقصم دل ةلافها ودا[ للف اوددفابود وتاج ْ

 أى أ قوام اهتدلّضعو د دل نعوت دعا[ مجالا )يال لل ذو ةسلنلا

 1 ايو ضاعت كل

 ناو نلولاو تور ايلاد جاتك 1

 1 سس سوو
 | تاكنا تافاضتسالاامادرابلا نآققحلا جلع دش ةريتخل غار

 05 بريا مول هانضتعو اونا[ )يس ]تهمدام لانه

 عدي نوران انمزخوب نا هرعلاو ارق اهّيحلن قت ناكاوس ظ

 م امو نادلتملا نمو منزوبدرسلا نموزايفادنذ لانبل#

 أ ظرؤن وىلخغل |رلمملا نمو ئفادئرنط أ وعلا نمو حوبطرلم ناز معلا و

 | نس ويعيد د سسوس

1 



 777 هادحاو مْ سا انهو مجد وسد الوحل

 ماهو نوجد يملا يفايرتلاو عازل ]ل فيلا ريو دال ناو هيد ثايب امره

 إما اطفاء تت اتسمت جانووحنا يواطجت دينار ١
 دوحوملاء!عاضق لف ٍهَيَل) هلكسؤ ىلا عاتجاو بلل انغصلا هانا ٍ

 00م سوس ظ
 يو انسة زود راف اجابت

 عاوز متساو عوبلاو لسنا تدك داق حاتوجازوست | ٠

 اطار جاك نيبال ا سوفا تانغ نهب امكتحت ا باح جدانوسم
 اكل كلذإ شاضتقيتطاهنهاو. هت اكؤظعزمو ادسان راين ذئلانرم
 كتائىداتتوز جواترتأتلو ونال منجل ذهتص هايد بيسان وكيايدذ
 ايام هّيساعىا ةلرعتو) تاع ف فااإإو اجا حور بشل

 | «طو حورلا ةمرامأو هلرتيضْاَقل) مالا وسل هل ف عمو هيدزااوا ولاولا | ١

 ا
 ةادلا تاسلا ميلا 178مل هالو نبك لوتس وجل

 0 هنن نادل روكا !تامالعلار تس انمةئاينواو ضنا اس الع

 نولل تاكر كت وتشلا داووجتلاتاكتددتشل اذأو نال تاكفيمنم

 ذباب نيل ةزدتسو جوناي
 7075355 لاطال نعي تس مان بطااؤهؤذل هاجت 2ع

 ل

 : دهم دج صج دوم دقو

 تيسر يم دج هير

 ظ بخت نور ؤنوةكحففص نواف نيتي فيارب ذا هلاعزعا
 دود هيناو ةداق منو ثارت د جدلا ةيبان تهيج

 1 | ٍبيمع تامالعلا رهن ئمابتس اف كيلا يجدر امر و ىئيشيزورعامر
 | هتفييدا ليلو ةنعناسيلة عت ازمجمالج ةلوازمدال هسارادس

 - | نانو قباسدا ازمات ببسي ريكماذاو ليتم ناضل ىدان
 9 عذلاو عهسوىاويف هج بسندهيل و نكرام نام
 | زم اغييس ل كف ادت ىيفاإ او اذاوإب دعم نوكبدَض برك ظ

 ا ع
 | عرروشلاو

 اجو يستاعاج جوجل ج ماد 550 كراش
 اس وسو داري هادا
 ةدججت بج[ لعددإتا »ان ريم اهاهتسا كل
1! 

 رواج نسج 5 مدا تاق ْ

 ا اماما تلا نين نوفي كنا يوك

 . | ىلجاتهلب بدايلتينتيد ناك مادري فوض امؤ اكتم
 مر هلا 5 داب تاكا اكب هوو ويم



 1 روج هرم ب دوي ع ١ يواعسس هه هه كال ”””ننع 7 ل 7 72 7 اجب نع ل تن انخ

 | ااجتم هما بدع كسل بياع ابا عت اماصر جيلا ج ردت
 كر انك لكلا نمار امل انني اوفِشوهدإ ذرلاءاوزالاؤ ب 0

 افا ادا نت عقاد هزت دس نا بج هلم

 ةلامونسم ةنثلامهؤنا نورتي نيم ةنمزب بد

 اعلهؤاموحو يد ياخ حفلا لة جزيلا كاد جياورلا

.ةؤملا تاشعانم عيجلاوىقس | يلا يتلا ال ذكو ىدارمصلار ابل
 | 

 . بولا لعمدابلامام ردو ةدابل طعنا اعتساف هيا[عيبس ا ناكراو
 وراك )ثزم ةييندب ل ذزهتيسإهظزللا كاما دعو سارالاو | -

 قل كاسملاو ىزوملارامل جاز ءاز ل ديالا زكا ةوقوم اعو لوتسلا
 ظ ياسورم وكن لس ناداه عين اد ىننيزلأرافل آ

 ظ اننا ملحم مكلسنا للذءبجبتسو دوجاوفم يطل ومر هنبسم ْ

 ظ اءاحزع ست ن ومال افي لنداء وكنب ْ ظ

 منيو عب نامي ينوب وسلا و 1

 بيقع نوكيو ذلا اسوضحو نب ارت ةروكت د |خغإل رهنللا هبل ظ

 لياسة كما بانو بيوتا ماو تيا
 انجل نلمذ داما عقبال نتاجات امانمن علت 2

 اهون امين املج ممل باق هراكذملا ةودالاٌكبملا ءاودو :

 | بازل نمرة الوات خبال | ىو وللا ءاهوقيبرا هوس نياعذلا

 ضال ويل قا راسم با ل واعلا

 | نسل ىاننم قطاف كيج نقل انو دما: ا ارلا نفس
 ْ كك

 ] دعو هشام للحل ناك اهلكونلا بونؤلوملا
 ١ ةدويع# اورضزلاعلا هتيّمْسءائحتإلا ؤادهوضحو ثايرسلاقَسا

 رمص را وار ١

 ْ يناجي فانا كسجنو هيقشإأ جالعلا جوح ارو باشلاروشاعرو

 الإ ايتسنو لسا خويطم انيتئمالابارل نم كلو ءدسومملا

 معاد موه اننا يؤم هللث رس قارا شن[ قسد نمل ةيغل|
 أثاءتيملا مويع وةشاشو نما: اوطقنو اهتييجو تارطالا كلذ

 ايجفارم اقزام زل ثم انما وني ةرانلا نم لشم ةبطنا

 3 نا بجو نك لنو واسوا ةيطواكل

 1 وا حبا هولا: سري ليم ةي هللا وتم انا, سف اطعاو ظ

 كو تنافي مزال اف طتوابال بما 1

 لا ص ا

 6 ياهو دك براي دعا د

(ْ 58 : 

 دك ساوع دسار ياست 2>
 أو اد مدل دنيا شك لمادا هتك



 ندا ف ىدسلاص تعجل اوزانتعال قزف توكتمل ارا ياعم 2 38 ١ م «بإ فه ْ ْ 5 1
 23 حسو نولبرهد ن لوطن ]عر رول | نه دوا ةضايزمابلا

 )نمل فولؤلاو جفنبلاو عدرلل كل ذو درولانهد عم يللا ٍتكيقر وو

 اداعلا طتطيوتلا قد يرؤجالو ىدند افتايوطرادتتسالوتع

 "يبا هيتيدداكاتنما تي ناد ٍ
 117 جتجتساو نتجاوز ان ت[لةاعم | ٠

 قلنديا ةدا7تجتتا ظ
 .اناواددادا نا نايل ل نكو مايلار وحد تلقا ةتنكما هش ظنت نا
 1 0 ا 7 ا

 ىخلم | انامر ددسل هلك ايلول نيف

 0076 هيلع مايو ]وو قايل اهم ناو دوو يعدد 3

 لبان مري اياد نوتصن اككذا انهوسحو نر مهرمي فاء اع تس وظن | -

 نطل نيبو ىفاتاكؤنبرتللاةتونمايترطبحد اوسع حرت 1
 لكك بن لال ا نمت نيو دادو ناكل سو اغير شم رد لل 3

 نفر رشرس بلا نير يضيف اناكاذ ازا قاقش ايم د

 ناو م +: نوكينانضرحآ ْ
 نما صول مهلا نال هيدر نود بجد ملا ند ا

 . [مدالامادرافل رولا جزع انجيلا جونا

 ء ملابسنا ةوتو ل ةنيس.ن والا ةةفالا نالت«

 5 ..!وددوسيؤباو 0 0 '

 ظ روب اقنع جعم ساس ةيااقلافل

 ا كويحعشار يا عشان 000000

 نونا رتما يتحلى قيم اهني هلل وثيع ضعوا شو قورعنم
 ظ | منايقو ايل هنمتعيؤن ابزغيباو هويام راب ميل اريشتاؤاهضابلا

 ظ 0

 1 [رويديسر ودب متم لجنس بت راؤزم ألا هلا نم
 1 كهليمو هئيلثاعو 0 نمو
 عدوك أدو رتبت اناكنأ جطو ريكرؤ ةضوملا

 . | ليج[ عزنا طوفتؤجلا جحاقاد مريم ةدوكلملا اول ةجدقتا
 نووسسس» جيسسا ا

 مآ ةاملاغامرط هدي دشلا تاكرللنجيفو عديت جازم ا ريوزفسا
 ريو امطلا] ءانَب) وو [بعثلاذ زلنا"
 اا ا و وم مواووسلاو مهام



 0 سس م سس يسم ووراالب

 | |زوإتسلا 1200ا111 07 1
 ني اءاجإلاو أ رمت ناجتأ عرضك :اغصاملا ظ

 ة» يشل ةينداملتزبللا لق تايكذاقتفاندسجا قفل | ١
 ةضايزكتاكنان نيل ذلق بيس طق اهم هييوريسب تن بيلا

 يبا عرصو ايميل يو ىت ريتلال كم نيللا نابدالار شكا ردد ات ْ

 نلارلَس هنو و دافيد قي تاع وي

 .داذنلا تركوا خلا ليلا بسلا ناككذاو ادهش |)ثماضيا

 |بئان ايار ويكاروضابطلا اهارنبجز م يل محم هيد تهور '

 انا ةثكمل ا ناكوأور رمل فلا ُهيَرَذَو هيكساءانتلا دام /

 ظ نا ذليل شدا دام ةزهمنج امد سايل انجؤعم ثهفو اهش للف

 مال اشو زادل وقبلانبف برش هتسمالا] وانتو افلا, ندا | .

 رمللا دك نيغلا ءابحإلاو :نملل جيلاورعربلل لع ىضاتمارلا

 ظ ادنغالإ جازملا عيبا ىيرت تليحو فاته ]ودالل ةرمو نبل ٠

 فيي ةلقو ام بيم ياش | بال والا و يشاهد ىلاريووآلاو ظ

 هبل نتي. نإ ظ
 ايننت حزصربلا ناكل راد جلل عون عود نوما ْ
 |ذكم تاايلرلا) ةاثد اقيعيي تدل امهيوهظلعل [
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 يلا

 * للا
 0 ا . 7 ظل 20 ب ا

 2 7 وي 1 9-7 +

 اييرا»

 ص هيو مودالاو يقال لعزل ةدادوس |رجدت رضوا ١

 55 ىلنس - نمنضيو نا ناللاةذرعملآ هبت ايد 2 ,الانموؤلاب بيليزوام

 ١ يسجل نمو امزو شع عايز 7 رق رهو نموامحر دنلث هلم ا 1
 ” قاهر هت دبل تناول ةياتمتا

 / ليتم اكد نيف نيلية با عشا نيل هيلا
 |فشاف: نيلل الإ. ة حرة أاضارا بلو من3 ركطزهااذازيالا نا

 انياجرب | ىقدال راما تؤضناف ثطن|ربتحلاذاادصو ضخ انجيتن
 55 نيللا عممحأ امروانبل تراشد 5 0 1

 مج هوبا قب لوا ع
 | لس اردا |مونحو ةدزبو باكل اهنم ايل اماو لال و دردلا

 زد لاما نميسإلاو ناد ديلا إبل اَّرشلاو هدزيو تتكفل ثس
 موضع يي

 ظ ويم بلش امىشالا املا زموزنيرووط نائبا

 اة اتت بيعي وصال



]0 
 | نهدامشو هعمل عون ون مزمناسؤلو و اهمنرمو يالقيزإا

 ١ :ةلالملا نتم سول تكا ةرالل زم اف لباسدسل تعقل اوي:
 نما هيما مستو ضلوع ةاما ارسال نوكال نال: 55
 ١ ا وزعنا ةدد|لاهةدضملا جس ءىسؤلب ادهم نموه تؤ
 ارشبلع طر دجال لكيبالو جيم هدَس نسكن اعاني عز وكلا
 7 اس نلارز إن د برقلاوءاقتم الل ا ىدا ادرك
 درعا 2 لانو رف ووشلانومانادا بيماريطاعا بتاتا

 1 كو وب يمص حوا
 قرين

 ايو ونور وفسر دشرد» هدبأ

 سدس اداكتال وس اواديد قلزظت ...٠
 اة د يع معرس

 طيطلا "

 500 ىهلاطقس اهنا و فصتتواموم تت كن 0

 هنعار ]جايين دش ءوجلاتيغتم ىهتداو هول |طقيدز القرن

 ا

 |هعمزانازأ ايعخ ييلاذسدو كه ضملاوكشلااولاي كوع |
 8 اوالصإ نيهشلا تلظب اهيا وط هللا طاؤاهؤتشلإو كور اقفل |

 اًمعالادج ايس اعشس مدر التلة مدن اكمتراندتانعم تااكننا 6

 ملا وكف «ىذتنالؤؤتمالا او ةل ةنلاخما ١ اةراورفورعنوكو

 [تامزلع اي ددامد هم جركدغفاو هتطالوتسالا ينور دندنال | ْ ١

 | مظل رعال ماسة اجلب ةنماجزا نوكالو اترك ش ةىبلا

 دهدبرب إل اب فنيش اسماه طي نقول طياتها ٠
 اموالصا ماعطلا هليل هذعللذ رزان وجار ودم جلخ 0

 نم يال ياا يامال
 اك ال ا يهيج يم تحي يل

 تنكس يم 2

 . تاك امتفالئازمو ضرما طعدنيحملا ءاشسنإلا نو ضني والان دانجام
 ظ نيباوزمالانم نوكيا جا نوك,علهناذ ابي ارعسطلا ةدعملا حازم

 خءامتو هدانا ناو وما ءاماكهيعلا فى هدانا نقي

2 4 
 رم د

 د | ةئيطاابلطم ملازانم وكم مدلل ند عزتزمال/اذهذ ازيا
 ىمع

 .ةملاوبطا|ريايلاجزملاف نسير اديتلا16ّيسانملاو زلفة دلزد

 ....! ةةااودرإبل اذ كلزكوّو سل ةذفالاز مايل صلو ماملاهيوبت نوكم

 : ه2 7 لامن لئلا ذو هولا تاسواقال1 531 اَوَوو دن اهاللد ورعان
 ظ ... ةئاماعم يل تناله نانننجيركل ةجتالاملو نمل

 ا 2 شك اصر ويكملان ولو ريكا ريطإبس وعملا ن نول نام وكما نول نمور
 : رانجتاطزتاوورانلق نونا تازان | وغسومز نورنا قون هلو

 "ير 2 ١ نالدنرو تبالغ وااقيالاةقرلاهتاهتاودجاجا ولا
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 | شيف 0-6
 زار اطهر فروت
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 ا
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 از سا وز جورخطا هندوراس

 نيام دوسي او تؤم: ايدام ]
 اولا درعا تاع نضل مالدضا | ملم
 كرب هتاناكمك نايل .ةنمالاداومخاملهزسير انش ار هناا

 كمال لوداطل 2 هطلاويايرورنو هتان ريئاو راش لإ يلع

 نزلو نمل فش عمل يدمر سيل وراه قير واد محل

 ويصل تصون وول
 . مج زنك رت بشور اك لانو مامطايؤم هي حاكم

 ةناتم امال وي نطعإو طنا اأو 03 رالا ييل 2

 الفكي ناو حاسه اجي نكس نا هيفرودوا تول

 داو وهذا اف ثاني ابو ازد اني نوي ةوازطسن 3

 امطير وت الروم شعرك لما كلذ د | ١
 رنمارنك ماهطللدعّسناحشننالك قهئد ا طتيسنإ) هتبيزل كيلا
: 

 كايدو زف ولعالل ذل اا اورفارعو ةدعيمام البلت

 ايليامو دعا دن هيدر ءام عاجل اهزإلعلا سو داس 2
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 مل .

 )] ذل 9 2

 ا فاو وهدا 3

 ظ وس ع تاوسوم ! 1١

 د 38 00

 ًارزملزاو كعب و رانا 2711 هثحوو

 ةحاا جور ةيطاغلا طيز مزارس اهوا عم امفاننا ةدهإ لا
 عزو: 2جس ووسام بح
 | دعم ناكوا|ملم نوكناالا ناو يورو ءايبورشس

 0اس مجعد
 ظ تايزوشكاو لوكأم رع ن وكلم ذهل ىىا لوك امنعابأو اهاَسا ظ

01111111 
 لبس مب ش ببرسو ( ايوللاو ىنهلاكو اذ ءاثلشم دنع

 و ناوملاو نيلدل|فددو قازفو ءاثبجا هنسالمد ماخلل موف باذلأ

 زق لاطاقوييالا انآ ماها تايس ماعم ظ

 كرولا منجل اهاازوزفنل بجوم عاذل ذانطلخىا عْلي طلحوأ يلع
 سوو دع ةدجوعب دو

57 
 ٠ هنأ 0 01 وباسل م داكن راو

 1 ع ١ ناهلا كلدعم ا |

 يت يلادتحنلا طال أنا ايدو نسمل ووش رخل يف هنااا
 : ا رولا تامالع تدبسو اذاررابلا رولات امالعو ايلول اهلا

 | ةبوطر ن ام[ هرما اوسمالو باهنناالوو جنك قنول اجلكف خا

 | ن9 دانة يم وواصل هو ةيماسرد



 1تفعزنذا 220107 5 1 !

 سد زيان ميسا

 2 اد ااهلاعأو ردوا لامشمو

 7 0 أوو قيد تبدعتلا
 1[ قدو 1:5 تقسو هديل! اىا اه رة خلءاروسلا بابصالكاذ ورتب | '

 50 أ دابا شاو هيما نود اقناع

 701106 زويل يبزجهكتر جور نات يؤلم ظ
 خوابساسن اذ لاوس س

 در دبات فدل
 1 از عود دلو دداشإب 0

 لب دويل دمام دهن اق +

 ته تلف 5 يي رح مم

 ١ سلا دنساصمو فائض مالا ءاعانال

 هايس ديو بل ءلزشاؤزتتسا ظ
 سي دعما دياي ةبيسيمرتاصا

 اج . عرض َ د قنديل منها ونكت

 ظ الط داو 1 0 رو

 'اةلند روك ليقملاف ارو ]جاما هويو اجكتتمايسشل
 اموات ةرارجأ ب]تو] ةسارفاو وبتلاب لجو ادم لوزمم راما لإ وم

 ع دعس سما ظ

 يدك ودلع

 د توم 1 ا ع

 ندا سلا ينو توك دو

 لاقل ازعاملا رول اندرملا نك تارتم لوتسلا ندوه نا عارضا |
 نال دهسا 3و ل والو الزبن

 ف م تاهل اجب داك اا
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 اني دب 0 7

 9 7 ل دواز زض اراك مرجسا ماقد قرط | نون افرع 007 2 صمم
 | الن اذرسلواقوتم ريل ةريالا» ةدعلا ترؤما اذاو اجل نم خا هاد دالانباكطسلل نزيد نيل ليد بحايزيقعسملا
 نتن زف كلف زيزو ام اكماقامها مارد ايد ديك داايعب ايلا | نامل ابحعيسزلاقربناوعف ةامرتابجتتناوراشحلاو ةةغعملاعم
 أ نونا )يسن ضيزعيبربارارتفاذع مايسة ثرسنانذبنكلؤدبد رص هات عجم تاراحلال يليها دايم |

 انكر تاتراوللد نيجاعملاو هددابلااماود ا ورشم ةدضمالا] دي )جحاو اضهناو لاا وجرت او قجااوت رجلا ظ
 210111111 ليزي اهيا ةقركلف عندا دجاج ههاسراديشلا ليلا 4

 كو نام )يضم |: تغلى دلو هتبو مرعم ةلئافلاووتيزغارشسزيطا .يزادو حاقنا جرت تس دذددد عادم ةدايويوس :لمفلوزعف 38

 | و102 [تارلا هدوم جالا ةزملومملا عتالاثداوجعاجتالاوحاقلا هلل تملا اعدالاك 5 ناهد وغم يزل وساكن تاك 08
 كاتبا جك روج زج نتالوجج ظغ ووكلا نم ايانالالهد١ يق افاوددول هدد 1و ره 0-3
 انه يدجكا تام تخاذل ستال كلذو بطملان فد جتانلاوا 0-0002 !ش

 -عاجت وجر اةدفالا وهون ويس بزتو نينجا اعبي ءا- 00 جددت ابوح نعد رالاءارعس نهدلا خطي ىاوح ضني مت أ + ٠
 ا / هدفنا الجساوكهلاووتجدالا زج تما فرانس 2/نددإ قس دلل ب اهننانسيؤت ايل ازملا جالع برا تشت]]عزبتيم
 «.ت |( تسي لزم ابسيعتادوللا ::مزم مهينذإو ل جوازا 0 < تانوطل اكيلاود انما يلورقسابئار بارلاو مبزكإبتساقللاو ١
 . 5. | ا نولجر يطور زوو كسور جحقبالا كرو.( | .دءانشادابهنفلو ندابلا هكاو دابا ءاماومدسللباهثالوكسأ

 ' تيدر! اناكب |لوضسلاونالانامولوتسا ام خنل ضعف هلا كب وانه د شاد عاب طل نيسزكاد دعا هزل ظ
 | اوال حر يسونمللو هتسملانوتتنم هيام توكدملا قيضالا مح فرايز انصانوقيم ونال كازرلاريتمل نا رولاو لدنسلاو
 ض / قمجت جوار رونعمد بص ووطن مسماو جيا م ا

 | كفالي ياه ردد اددازممتظانتتوودجورجسا || ننقل جالا يول لوم مهشييعنا
 ظ هدفي درو انهدناىةيلاجل ةتقانملب | ع 0
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 الاسماك 22702

 ايل وكس: از هبات ةدانتسإ

 لت داو خا راو
 ,سسرلاعشازب اسءابن امرد عيشلابتجو قرب ءاوس رجا نويدراقل أو أ

 ظ يبل نسوزعرلا ابحئمزيونيجء اود نكأو مداها تاخير اوللزمو

 . با لل ناو نولي غعزطا مدمن بوف لزج لك يؤ شه ادأ

 | جبل نوايا ن ويلايإ طف نوجد خإو لكيم نردداتلا ايس نوك ها
١ 

 ظ ٍدشادربا اكدوا نع ني هيلكس مخك ظ
 بلا زوامالا ميج قيل و دالانمد اندم ادة شخ الز
 ا يارا: لمار مطر راكيطاو

 هيلز نزلي ءارئززبانوصوولانادد اشرب ء

 يقتلان نايلار اهلل هؤجو غزتلاو جلا غمالاك تبا
 . عاى جملا بالو ؤ مالا ةنفالا بانر كزالازاؤ نك
 . اللعن |فلوستاب راق عرقا جالا ناحل ايلا

 1/7 جوت توبا ورنا فل اؤ هاق هند
زيسعتلانهد نالاعتعا رولا ورمضان هر |

 ّْ ددولا نه دوز يالا جرار ي

 وكلي القمل اهبرعو هلعملاىوتد

 اكو لاجمل لاين هدا هديا ةيراجسدد دروب تقاعد |

 و4

: | 
 :وتيسوا بجرشماو هيدابس لاو جام كات

١ 

 ملأ نهرو كلدا

1 

 ر نما افاوو . اما يي ساولتعلو تابوششاو تان نطلا مت قغالإ نوكمو يلع

 . وجر يمد يكف الطور ةدهلاو بيا طن
 | جحا انهو كنا .ديهلل يرااوؤابلا جازملاووسجدلع نيرا ايشنا]6
 |. ىنيحرارلاو نيتنملا هبممّتائزلاد رول اصافإرعاجالعه فما انيخ
 , ةضفم ,ازغانلاو يظن جابز وانا فيخوطللا »ا اخانداو يوكل لم

 ا ايلا ةوهأن دجاحملإ) امتنم !نمردزلف كالدزم ىف )ناك اة كلان هنيطع

 | ةك مان ناديا ار اا و نايا نافل زبلاو
 ١ نوكن يحبلاذؤ عفن ىددنكلأو زبوتيتطصالان وس ىلا كلا اودد |
 شالا قطسلا )نسا ,ةناسؤ هذهل انماوقبننا تي كو هيل هقيبطلا“ |

 قع حمد ردالؤاذ طيف را يطتاو نيزربشاامو
 عرش رانز عل دتسو هدعلا ناخاللب دم ماخبإكارلف الفا انسأ |

 الاذن منن كاع «انةيزفال از نلهلاو ثيتددل) متين! حو قاوفإ

 ةدعلائرتؤ فانا اعداد مطالع دا نم هامونلاو
 

 | ممل م جكطسلا نهد وسو انمروو انملزهدو جاجا نهد

 أ نؤرف|ولاديتمككاذ لتموقشا ف)بح تف تنحل مت
 | نهباسر د اداضإب نيتلبإ )ثم تامومملا بأس نمو قّسزلاو نب

 ْ ْ صو تناهرو شركاد رزبو يار ونيل نمورتسلاو لشلاو روعمم

 ايت تك جدع تجوير عاجمالاو هللا ع جاع
 1 ل 5*> تو

 1 ع ظ 2 ب

 ل ناو حاجرلا



 عما

 ويصب ديس وم

 5منلادا فصلا م مرولا ةدامؤ/لتتسا هبساتفوا جزجتتتسالاق مولا ١

 تسلب ايظا ختساللج دفا جاشالا جلال وضم
 ارنب همن واهلا ناشزناب مروا راجي رياض نعش
 ودا ناعم رجو طزوااذأو ونفخ ام كطصملاو زوملاو | دوام

 اطلوها رص فسنم )حلاو رلجمماداولا باذح جولان الاللذو اهنرو

 اجرام ردنع هوكمعذل جفا مورست ْ

ع 0 ”نعملاو ةراحداؤمزعنوكي هامل مزورشكا
 هلا نايبرذ تيرم وص

 ظ |اهتبتعيو نس | لن نوس تب زالت سن وججد عئاسوشح

 | تارلاعسكنبالمالانيصرككت ىذل ]وهو تامل تايللغم يإؤتقا
 ناقة جمال حر نان عينا يعلو

 يو دحر اس ص 5 ءامق) ملاعف [ءامو) بأ ثعو |

 كات ناحلا مازوالاو اونب (ورهتيسؤولا دابا هذول نيسالليبعو ٠
 ايل وأابرنطلوامّقت ءاهيتالا برذتتعو ءانكالانامز نع ١

 ثور ر ايدل بلم للا بعءام يجف وفنرمأ
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 ايو جاما الب اببو ةرنكت الد نها
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 0 2 ب

 عرويييسوم  يوبصسسسسو» > د مم موو و دبع مر ميول تم + مسا نا سعال“ قس د دج ده د حبب

 ظ ١ لبسعلاورزعج زج وضح دن مأزعلا ناصع نغو 1 زجرةداصتنمخو دوش

 | معلم قبول الع هْنسَررَش أدزانلاعحرفزل ١ مسدد .و نسب فيركشا وان اغلا

 ةاعمؤبسب اءاملانمبدلا كسا زو نارين نب اوكا اماو
 5 امل او امس ريف ببرعامو قفرلإ هضماحل تيويزل |لاهتسسسا هلسسعفنو

 .' فناككا اما ريف مص ةراسنل انهن اككذ ا اسوتسحو دز ول ندرعم

 قا يرطب داذكد ان اقالل طناف هجسااببب
 ١ ةكلارب نس ؤملا د كلدت هعفنلا بركس اف ؤنلا أنضناو ةصاخ

 ليكو ىزد ابله يرحل ودا ضدنكم ٠ نال تاير بجد مد
 . اكامإو ملدا نمئف وا افيرسد وإلا اصونتحو تاويرمكتلا مهو يفرم

 قم انين دعرودل لوك لنبب زل هنس نين يزل فيكم

 الجو اورام طلخر بق ناوكااماو راغسالاو ع 5 ١

 ا انمرثريصلاب نيروكسأو تايييلهل ننئدامعمتيندَومر ظ

 14 ' خيل قمر الدلال روونل اان انساا يو منشار اسنيم انف
 كراش سسو تمهل لصوملا بصفل كوشن .نياوكاساو يان مافن نيتشهالا
 ١ اسك هنبوهو غامرلا جامو جي نابجزاذ هسيف دع عابرلل

 ١ لكحل اتاّصايرلاو مايلب هديل |) خلنا ينمربكا ن يق 7 8 ظ

 ١ | كرت ىلا تامل نفوه سيم اماو ت تا تويز |

 لؤي ااا نضودملاة لكك ءساوإل ل تدان 7 ظ
 | عي ماضصِمانو نيدللا ةفقاللوعم مدرلاو 2 مضارلا علا

 كة اكمل دي 22 0 دعا ا مدا د ةيتفيخ 1 يي يب

.0 : 
 َْ 5ك : دي 7 0

 لا م ١
20 5 - 3 7 

 03 و 0 نخل 5 3 9
 ريكا © 1 0 ١ 1 0

 ب # 0 ا

5 



1 

 ”5ندزلانشهو 707 0

 ايوان نم وكلا فتم نابل ادمد

 يرو سس نوع ظ
 5 لحن الع و كويت ملا جالو يونس يرض اني ناله

 نليمابو يباب هفعضبو) وهلا طقس زاذ سلا اسوصحو اهثككو ١

 نو ربل هادو قانا يحكمو جن اكامامتقواد قدرعلا تاهو

 نها دان نونا ويطلاملا د35 5 ملا 6قنلا

 تايوطن هتديحلا ف توك زن يحيطلاطانلل ثلا ةدغلإ ىدداطلد

 ةسطلازو ويراد ماعلا ةجطلا نتف اهزع وتيم ل حا

 داو قهشلارانموه ون ازورلل كلذ امم ستكولا وبس نتسفلا | و
 0 عب موو 7
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 00 هتاف تب هد دعما تعال هع نن حدسع دوو جن
 هس كحك صيصحس  ح يوسسالل ع

 و ا لخص اي

 لونا ين اروع د بتال ماد يطأ رش سابا
 لخا انتتلإب مدربا طالنالا لامه دعنا سو لطفا ءاياهيتجفتا
 لبو هلل عنو نا كرا رجدتيلا نمد بز ةٍلقكيتإكو لك
 تلوم ورمل ام هني ااهودع وف الكي نبك عيت
 | لقوم رموا نير برهلاو دركيو م داتسم ايتسوقس هيج نيو نهرحد
 ناغضي هاوخانو امكن وكدللد زب عفتامو ممزوج يلف نوع

 وعام طيولدا تنبية بم ريودالا مدا ذم ]كو ماسلا ذهنو تول لع
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 | اقايشح ماورص مدامولملا كنج ءذنح تيضوزل )كب ةمقيلايتدشا
 لكي نونو وليو عبدا مم موال لا
 زلال سنان رعت موزيلا ايش مقوم
 ' امم د نزولا كلذكو ايجي اؤغانلا,لفتلاو ناجل نموا تايلملا

 اوي ردد 200000---- :

 1 متملا كد ءانركر امره بيساو هدساو هل تطلارءاتحال |

 يلع نيل سرر امنالو نبل ءانيرْت اهني كطلانالكلذورلل

 5 ةيجاح فلعل لباد إيف نينجلب نوكيا طاقسالا

 د»يلافلونضدارثكو دين هلل زعشسملا نير بتعاون ظ
 رهدلا سياق رتعاللذد ءانعل ضم لا اجانع نإ لراصاناذ هانعملا | .

 خرط ديب قاما نانزتس انين زداخيدامهببم ظ
 دا دنلاو قنا امالاف ىلوتيمنا بحامو أيومس ارا 1ءقسو ظ
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 1 راو هاوس اياد |
 رتصاهو ارا لئن زل اخ يصن كباعيتث وع دوعو هلوطم قوس زن

 ظ ءاهرقفلايوررفضعملا سان نع ليو اساعدانا نم |: |

 . رششاالو نمل ويمالا يعاد ذل ذالاو لوا نا الفا درا
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 7 ريا

 انا ننزل هاطاطز سماك نيهبم الع

 2ع ا تايقطاسم سور
 1 ازودالا تاقملكن م ناذهو عودت ]كنس قد ت ]2:5 نسوس ُُي

 ام ناد تودالا لاتزساعا المسد ارك بخور اغلا ءاتت# ٠
 هايتس دخلا نمازي وشل اراه ىسب تيليلا خا ذارلا |

 اهلبامو ةدعملا وم مندرل |داوملاعيمجر فيو أهيلارخيطلاو ةرارحلا يجول مول |

 وعزل فذ شيما مانام ريدا بيسو ارك |
 يكلم ملبلا كلغ تم لوغيالوبسلا |
 لركن تؤيمد ةتناوزي دندن جينات

 دهس سس هههتع هج 2 سس

 00 قاهي ةدلوتلا [

 دما + ساس م حم جسم هج و رسمت ب وول و وج ا

 دا 2راسرا روصإ|مارطمالل طال ةللذى اذ ظ
 ةيويستسا ريب تاروستب

 يارا ينجب وياسر اوال
 8 نومورتإف ةكناللا نشل امس زوساة و نبين ةللخا لو اطل

 ْ 5 هنيلكلا هش |رضِسق ول نيبلا دارباىلا قوثلا مهو وزرع ظ

 | خابت اليا هدا ذم كل داون يزل ةددلل ؤةلينم
 | بيس لاو هيلعليداذا عيجلا ومال زيهؤوشيمزنكااؤانس
 ا ؟ناوقملان أف هفار طازج ؤو لكن دهام الدلو ونيمرنكالا وعلل ْ

 سو سمل بيس

 السلا يراهن نمو سسدموتتةلا فورا ةوجاو العند«
 | قوز دانلاف كلذد لد اؤنلا نمزمارلا مانا زون وو ميدلاوماقلاب

 تاس تاموهطملا ا ترواباذابابكلا تايللو نانطدلا بيبتنوك

 تس نيبال هذاملاو ربنا تكرتو تنتغاوا اه
 ظ ظ /مدو هعيطمترطمالل ناذ انما هرم ا مغلف ريزتما جتا اماو ءادوس

 00و اجود د
 بيسك ا5مو بنل اونرشا ضدل ىلا نوب ظالضإلا ءنسمل ظ
 ؛ هللا حر املا تايوطزلا مينيخو دافني اوتار ٌْ

 هدانا هايل لا ميلة
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 ع هت جاهلا توبو تبرأ
 ظالم برو جري ةيزلاو دمار يدار واراقل/ لدم مامطلا

 عيل اعانفا يرانا ويساو تت بدرمتجو عيهإؤزدلل ظ
 نسبا رقؤرملا يشل لاما بط جازنضو بوك اءاربلا

 هنهقيلو هتبارتضونجالو ةيددسؤمعال ىذا |رثككأ بنا شلاو نكمل.
 59 اراضي وكاله يامن اوم
 زو مهمل ببَعياهفيُ ٠ مهلك ٍديزمزنباثلاناذ
 فاو يرسم ووش اوي ماطلا بس ادج زيولم

 كلوت لاهلبعتاكذااَسوتضو فتم اناداجم ىزوتكنطحا ١ ١

 ناياماناوامان وزال عوه خش ٍترموذو ندالو لس هضفانلا

 دن دباب برشا نهي تناكيراو اهناؤثكساملأ عت افهشمزع
 مح انهركنملؤفلا تفدايدلف زن ومل<ببم هذاك رم

 فو ,ةولر عم نوكأ لالا جالا نمت لبذئو علزلا فلي نا بج ظ
 2 ديو يبوس حووجأ
 تلم تازضتسالاو نايل ٍشعانهرم ورعاناوواتلااذهووت
 ندبإ ممول ببرج سل قلا تاموسولانم ةدحلا نه قساماد نيس

 راقب جزيريام جلع لل ةكونددب دما منم نئكهناوركت زوما ظ
 ع جام وسما

 بح دميه قيس د:

 لهيسو لومتلاو جبلاو كوبدلا نايم يملا فيه لامع دولا ءامد

 خيام بل مل وايتزابج سا - مابا اكاعامإو هضأئلا ركاؤما

 اوني ديوب ينج 1
 ليتسال ا سالاز عازف ن الربو حلجدلا موي شم مهتاو تامؤسلاو

 ظ كاين نا و ع
 نإريب |قدسايلا فلنا اوبلذجل اهوا اد بمسار وجبس ناوأمأنأو
 ْ تنبع امر اور اطل ناكها ررتككريكاموتع مريم يكمنقمللا ناك
 | خطبلاو واعشلاو ةفيطللارتتغالا طين ويعر دتايم لغم خزرلل نب ن وكذا
 وهروب تح سدا
 اذهلا ياعم عللوؤانإيف اا رزةلغم هي اح ءاضيعلا ن وكف تجاوب

 ظ عيوب مهتم متي

 اذهل اذه مدت مالارتكاؤو ةلعلا دعي أ ريكبلا نالت عمج
 | يتلا زاجل ابيل نواس يك مىهتارطم كاددبس م بلك

 الارجنتين واهي دايز منجم تالا كة تمللؤ درك
 أ يديوي بت دم ميهيمتسد نو قهشلا مو
 يلاأد اهف نا يكب لاو عما شسو عافشس الإ عاج ام العنالا

 < باس الا بملتس] بلا الإ ياورب نها



: 

 هيي يي حت

 [ةرضركأفا تاس ضار 7

 ليون [شورعقنعو كسل يشماو ناعيا عي النقر عننا | ٠
 لو 2 ءامّقس ةشازاو هغادصا ت)ش رهو .ىعيرطلاتاوسإ

 الروز دجال فقالا هيك يت ورمل خلي | ٠
 مسا بادضا لع ةريجس وزال لاا ووج رت ريتا ظ
 دطرز 6 هلأ ذا. ماعطلا ةنهش كريزلذ ق هنننارسؤيورتيار شنو هيله ْ

 .نكيةجقا ةرارحاطامآ,جبسانوم نوكومبةكتيورتلطلا كوز

 ا وادور هيي رص ظ

 راو نايل المن هنسنزاوعت انجاب اتا ازن قل جدا رت

 52 ئ غب اب يبس سوا جيس
 دانبالا تونا كو موغل ينو يود وح تارا 0

 . نلوم ارلل تنويم اهطعو اجركواباهناؤتلا بالا شرم | ٠ 3 ق0

 . اناء ابو وكيشم هدعلل نارعطوو)ورابلاواواتل زيوت امدابد اقاءاوشأو

 1 [ يارتفرزتشاا اتسالاوراستسالإ دس نطست نا
 أ كيما شالا مطشمانو لا هشيم نار قبطلا كيلا ١
 اتم ظيلجإ ير طعروو قفيلالف ذئاب ةقزت دز عرتلما

 ظ 0 نوكلم 5 ةدعلل مرسلا راكم يجب لفل كما هيلآ قاما

 ١ افانمعا وكب ن وكيف د لتغتت اروطرل نوكلطو نوط اولخا اهل
 د دية ةلكاب اذ كزنو لكلا )فعن موهو سطيماي ديف توكيايلش

 و نو ءانلز يلو حودحللو ريكأرب دوك د دس بيب لاس بايام

 يي وس بوريس نأو قئتطل | انكيف نا 1 مذّوْفا

 ' قايد اذا ترو ها تار ريكا وانتم نيكو ويقل وداقشسالا و

 م ملا اعنا ننساذا انيدايلظلاو تاز اريرااروأعو بوم فا هدر

- 
ٌ 

 ٠

 تاواعدجت كولا وهسجالا كويست وزأما

 دوا بولا ايبا وراهلا هانيزسلانم غامدلا نم مالت يكوقو ايبدش

 54 ةدعل :نم جاها ركب راشللبو ءاضمالا »بيس ناكل زطما| ا

 مديل اسالك دمج رجم دبكاركرانيمو اكام ترا دكر انين اكام مك :دحل زن باه ام م ىرملانم
 ْ ديول نوكاكرلكد ديلكو انعن وكيد ءإصلا ءاعلل دك ايدام

 ظ اهتاذ ةشطمل زعانالا دير يراك قدا )ازيا وز زطع»
 ل د ةيرطز الانكو تومي ناداودنيالف يييعوتإلالزرد تمادا
 ْ أ بذماو تالاهملاو خام غاوتسالابىل ضو ا اكو حا ماعطو | الا هيج تنام

 تا اعملو م سطل ان ام حا ام دهم ها وسع ع



 ل

 >0 ةتيع سمته تيوس <

 02 ظ
 ناةدتف ضزَمالاريبن نياككا رمالعانا تاضالعنا هاد ىأنم اللة ديد 6

 ةزمالا لان تامااحل هتسايلقدش انئاووال او ىد تملي باول اذا

 دوموأ اسوا هيقرو ةحلاموا عن الا تاكو اهيزجنف انا مفعتشأك

 امالعاملو هحيبطلا نيل ميلر نتوء دسلا بيس ني كا رتفاع أماو اي

 لاير كم ءلملا برس كيد تح نو اذ ساي يذلا بس ناك

اةقنيمالاتجر .5ددلاوشطخلا نوكف طع ارو هلويل ا جازسللا جيجي
 

 ابل تت نكد شمل باسالا نياك ةالغؤانود ْ

 ”ةسلا كيم ناف يلفاورزرل أكل قوكماسنركر امل, نام تلم أ

 ل هلم ال رو ورك يي مناد نيالا

 1 نيهان روم ديجاتةؤطدسما تعدت
 3000 بابلل !.زدال بنا جور راو شا نال ديسوح

 باز رجوع 2017ج ل تةلزلءايدشدل ءاحف لقولنناو |

 ا د واعمل دنع حل ظ

 مهتنابللءاتح «يداودل نطل ةيتالؤورلإلة رت هنا:

 سوس .هسلجسمج + - هدد محم
11 

 | تاش دايما ادزبن

 م ءر احر امو (زتسلا + بم ل ِ

 ١ يو رمطتو الة يقيل مامدنوم زر بتدلعما

0# 

 يي صلاته 0117 ومعبم ووو يعم
 | جا ندا شطعو دما لاي نايسالان:باراكريرا عيشال قات

 | قطعا اخون ناتنإوعدن ارا ءامالاسرارثطملا كتابك رجس

 | ضفاو لقايلا ءاموهو شيز 7 النمإلوزقايلا ءامناكم مف مايسلاف

 يداولا ة يغتسل هدد عنناراطلا وع عزت ل ملف انطسافلاز
 ان! 4يِضايحاندإ ءامالو هتفدإ كابر ش ناشطقلا بردالوهضها |

 |طمناوجيصارورتت زيدل نيمرلا خيش /|6شئطعلا |نتتما لا قيما

 ارا اينماج تيت اسمو

 7 لن وفلان بوبس مستو مجاور.

 ' | كلامإبا ةدفملا قسرا ا اعدك ودون سول نهدرب طاع |

 مقا هرو راهو حتت جرو تدب ا

 ١ك . | ناوراللجارما ونيؤين لاس وأ“ تمرلاززايل كو اجل ادام نع

 قاف ارد ايربعو# 94 اشغل بولا ْ



 تتمايل أ 1 1 ا

 ياهو فاهيتا ْ
 نا قه ضخ ايسا ع يجو ها نزعت

 بزعم زقن7 70207 قابل جنا اها زانق حشا
 ةةهزت وسما هيجوريكا:الجوشوتافإر قفا هسا كونك

 فاما اقتلاع ةنعيلا | تالاوزماسإلا 1121ج

 كبتناانا جاذةغ ناجع الأدو متفجالاتاماو اشغال زياملو اناث
 ونسوان كمان نومي ليس نااناو هاج ١
 او قهاد نارا يقل ءامتسالا وزر اسضاإ» نس عيارلاو كالا ٌْ

 م لشسواشمالا منعدم رمعيطلل ايدام اين تجزع وك ميلا نالللذد ْ ٠

 لاس زيبا ملا هبيكب الذ مز تعوا نتييو نفيد ظ
 نةزوععزلاذ 70ج يطا اتت مالا راعسإلاقاذنلا ٠
 دا جبلاو شاهدو دوت لا
 ا!ننتقوا | 1

 0110 صوتهم بسم :٠٠ ظ

 لون

 جيجي لو لدي ومالا

 ار ووو9 001 و0لاب هباوطتس دج
 | 7 07تالأردقد نمادالب جيناوبهز تيتا جازناسر بكر
 | يكيلدلانميؤنكئانأز هتف نو ووصل ذكو

 كلها ل زولئكذلزودالاناس
 | ظراو هيلا منيرؤه للا انوصحو مدحلل عض ستتم هننزملا

 ويم ام زا ال:٠٠:لل ْ

 + تلو كاد و حاطسلا هج أ
 ٠ | يككر|لوصاؤزقزو نال نيجي مشسوملااذهؤاعات هل تلق نان جن
 | ميد | مشرفا دالاثل او ماولعل منهو هدعملا نونه رقهتسلانودال اناا

 باويلاتلقر جاز زعتر جنوكن ا والا. اهتحداهنقدؤ عللسال نا بع
 ام وذل [كلؤدوك كيعابسان: نوكلنن الما لاذ ناانهزع

 1 م ن لوالي فلانرون ع

 0 يسم متودعانة الا

 نوم 00 عسب 7 اهتانجلا يل اريصاخلا



00 

 00 اا
 ْس د مص وع وجت. جدو دعوت ١

 تاتاوبو هاتي قوتي ظ
 اتنوأ سونا اكل شالا حفلا غيب قفل
 بناطوقيومتنلا عيدا معين للا نورس زماذلغة خيتو

 املاؤد لقا ذا لوو و ةطل اعانرتمتو دسم هيو ْ

 ناو الام ازقدش دانس هنااا وزعم ما

 0/0 ةاكوتتا مطار دانا عاب بس فبسكياقتم1

 "هدب مخاؤابيتا اوين تساوي
 5-5 :راجتنازهزاوثالا ةةوجج حققوا جاراماراتت |
 ماتنااتجمىددطتيكو رار حم اذا اهنا عشت
 ني ةنابانا ةدعل اف هضم ماعطلا ونسرين قات باقل نوع
 ' ولا نوزع يع ةيطيك بشن نأ انإو ضان ظافئزتعن اءاناو |

 ًءاخ نالاماو ريدازاضسماغلا نالاثا لاذ قكف ةداتكا تايتيئكا نم .
 زال ها اياط طل اذه ناك يرو هدنم ان مامطن اطل اخ ةغصلا كاع م١ نا 7

050 
/ 

 ل نم امها ئداشالو طبنياله محام[ ايسار اليل( و

 وايرو ا ا ع“ دوس 1 رم

: / 0 
 يسع ايان 50000 4

 ١ ا يله سدس باغ ةقْتليطالا اهي تيب

 ظ ظ

 ابسو اوما ولي نيران جب حصوات

 علا نفاخ نعاما لاح يوك الوش هيل عيان
 داريا وارما «ربلا طال نينار رباك ةديمأ

, 

 6 صو قار يوم الو تلال بؤزكما
 | دن | ملال ولو نيام هين انالعدلوتمو يرد مامر

 | | مدعم تاما أم يل و
 هل لاقل بات العادم يطا وويفل ته كو ١
 لاا ةوتاتجا وحقل لاخلا وما
 وهسيوج رع ةييرسهنلنعزلس قاؤملا
 | ى | كولا نمزرم جس !اهاذولا عمتجاهنمىزلا ءااهبجيولاهنملا)

 سبل يايا نلزيرامش ماهو يرفضه ادرك ادعتساو
 نول بيلو راو نوكيعنل راندا ك2 دينو ريثددفد ب بيم
 ا بهدا ؟نمل زوي اككوعيبن ةدملا فا با مشكمالنل
 ١ ندب سواه هدأ هدعملا تاكا اسوسحذوم

 :لكتا تت جرواسن وياسين دع
 سس و وعل
 زدات اندم عزام نيكو واشتد

: 5 

 0 لدو»ه عملا هبت دووحةضومئابببشو 0 6

 وعسل يس سس

 كراس



 روع مسيوم متم جحر سبح هم سمسم م«

 نايبمالاذهرؤرب مار يكور خو يتيم قطن رجس أ
 .تدامموزل تهجر ماهدحا ثلث وجو نموا ملا شريسيربلاهافطالاو:
 كانلاو لادم ةزواملا هيمي, مت داطمو د درب ذا ديهت نيج الا أ

 . اياد 14 اردني مالا فيكم تيت يي

 ظ اع مهؤع يشلانس فلا تايبلل زوج يعج ذوم نغاباو

 7 ايضناوقالنلا هل وزهلل برش نيزوس املس رع زل زوم ئنغا
 يوغا ةنياكا زيتا راندا ماا رسم انعزنوييفملا

 ٍٍس كسلا اا [ىحلا باطما مزورون ام كالذكو | يكالا وحرف 1
 :ماماو تنقلإرخبطنأ اهضيل دعما مابا ند اجلا ارلاةكرعناع ظ

 ا ناحزع تداَو ىئالؤ فا اهيافيلطو هامل نم ةيبتععر ظ

 نيام انما اةهرتو دلتا نوكاكدلتي دوم نعاما وليل ١
 نوكأ يبس دمدشر زب زع نوكيا زجل نع نراكلاناف ذوجبيسنم ْ

 ياا موه و لووطلا يلو ةننجلا تا وتسالا د ,قولا تاي ام
 ان ناكفااماو لونو بيتؤد امين كبل يهرب نعد وكرتو | 3
 تعبؤوارملإو انصح ملظع مدد هدب ثدجنش روي لل ١ ١

 ناو 1 لا يعول بعؤدا ١

 000 !.رم قل اناا ا اهو هدة سمسار ظ

 ل ءاث نام طلخا تعوق ال كر وجزم اهتز ْ

 | غلييلاوأئامزلا نماهي اناا سال ساو قا هلل نيو مدووانالد
 ْ عراارأ

 | طارعاو غامدلام ارواضملرعإب اهجيسرفزتو نايا زجاج ليد ذود

 ِْ يعدم ازال كال انس بات ةنملا مارو وأ '

 زلات ةولا وريم سلو ةدملا العليق د مخ ناز ظ
 ْ ناز رولا تاسااه مهتجووتا نس جيبات داو تامه مهن

 دعب درا وعاشوا او ماا ظ

 وا النسب جزا نيتي نايل دعما ١

 او ىزوللب نا سالت ىارتع جودالا ةاتو جاتا]يدجرتتجت
 | علل جوضالا هيمو تاززلالانش زايد اوزيل اكواد امنا
 اي اسس متودالنمهياملا

 روي ناهض اخووراحرواتماتعاوركك
 5 جلعملا بطلا اهباه تين للوى ل هصتعنتو هي هيد نا كَم ظ

 ظ هكذا دلو ف دنكا بيز هزه نامتم ها دويالا|
 اصضملا ث ا

 . ديلا
 »« ازا 1 7

 0 8 2 ' 005 ١
ْ 

 ش # 7 ش 5 جيف

ٍُ 3 » 
 هن ١ ل

 ,ث. ده 86-7 ضث 0 ١
 0 0 2 ١

 ص 3 3 ”

 يل
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 سسوس هع د2

 اتيلاغ تش نوماس مارذ هييدادسا لكر ليسوا سم عدد هلت 9 انساني يطسمؤصوةقلاو لب ال ساق حو ان جسجع ببعأ

 ظ | وضرب زوزم» اوما طياق منغ امل افثمنؤال انثي دو اللة زءانل تاكا اش وشف ريف حتشو وستسا
 ا

 > يصد عزيزنا ونام ضمد وضد زياد ظرز بابحما وه طقينا بج خو بيجو زيا تاث]سه-نيكيوم خوطملا

 | راع هيجتلا اهات ريصلاو اهي ليلا ىد امعوبجملا تايوطراهلب | تاه اكوتور اقل هىوزرصتا امو هاما ظل: داهش الز و ناش ظ
 امانه نانخسنإوتمن اهنغس نزغعزلاهطشفلاو اهنمايجتض رفا كديلع هر ولمل هدعملا يون ريز تلا هكر يؤ وقف يدوب 1

 هبصفنمزاو قضنافرشن ايل بديلا واوملاؤ ايماض|نرمقلا اذه بلعتنلا ةنري كا نزلا دمر القي ارب

 ايفل يخيل نيل ءنجفناموراننزابر طفلة رشقاو ةضنح يولكل نمد. ١ كيرلا عقول بونسم يبل عافخلا نضجت! نبا بزرخواحاقثتأد

 | اهني بزتواءوداب داعيا ذازم داع رتضاهلزدمالا وديا | . مما دعاىاشلا محا شل ةيدالا باكو ىدانت جزا بال اميلع
 | قد لما لنو ورك امددنكم باس ناين جو ظسلاوباعنباا أ |. ىزو | نال لا دنا بونلوشإعشم رم ءللائيش اوعواهلماو
 قاد[ نكسر ن|قتح ناهعالاو شوي ز مل رزانملا و نك |سالا وول انصر انسا هوندا هيغو داس ندي

 ووو هد هي .انلاسوررولا :ايدهلاتجاياجنوت اجر 'عيسفاننو حافلا بت | ؛

 نال زكيد ال كازو هطتعضحزتع تسترجع لسمو نتج
 0 نع تقلا نان تانوماونم ةذضتو يع ةوطم موهيلاو جماد

 ..[[فوظو رعي ةساند امزهو قضوا ايو نور اماهمزلاو ١ | ., نان متضايبعع لوطلاهئداو اناا تانل عننا ومسللرديسم ١
 رضمزوطتع هنتنم عقطامو وام يكسو لنبمجركس ا كليو مدن نالسالاو وكمل )قاؤملل همضاتلا تايللعملا نمو سرنا يش 6ىالتسالا

 | ةنيطع همن مقتامو ءام هيكل تجركسا كليو مرض ويد لاهنمنوتيتنضالا ناضعو ليه إب بيش ايم ديحل أع نا

 لا ةيكطسلاولا نهاد مهنيشلا هتداس هنهقيمأاهتبدشا ١٠ | . بدلا ناككاذ زال جهلا لوتس لذ يسر نان امى سلال نس
 ظ لوو راموس قي يد زو يندم ا نييكلإ ]يا هعيطتتو ,نابإط يل كيرومازبهلعؤ رصسن ا بج وع

 ددايلا يطرلل مياوانإن 7 ةالرلت هنهف سو رانلز ملي قاوارشل ادا تيكاونؤان يايا انا هوس
 | م نقب سواي اا ةياوؤ سلام هان ١

١ 
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 ْ سوو يدا 0 0 دأَو د اضاف انو ئح ' ١

 درون ومس !نيهرد سل عزكم نوران اهردسكوزمركايزنؤ تانانوؤتف |

 :يودالال متسارتو دالده نيسزفد از راد ويك دعت 0 |

 لا زهير كلب دوش مم ياض ماجة ونيانأد هتليعلا
 0 .ذعيزاانل الر ايفل يتكلم نوال بط نونا بشل

 1 امءاقاؤملا بحايل رْوجات ةلزاطتال ةنسركهتستلاو و نومالاف داع ظ

 اوبل نع دادل جفا بيف ىلا هآتيتدام خيل لجان

 روسلاو ١+ دوت يعرج هايكاو بيلي نإ لش

 جاتا ة هاروت سمول تن اما وتلا نرتالا هتيم: ه) شالا |
 200 يو داوص 3| ْ

 انوا فانما سامو اان اجاوب ظ

 31ج
 1 را 0

 0 هجم وتد ريدش ةششدشتإا
 ماس

 جا

 ظ جما جتكراو لوسي عيجمح ةراملا دش فيعرتا

 ْ بو جرا اهبدزي كلدكو هدر املا تاياعقلاور ايدلئانمو علا انو

 ما : :11اةيد اواوليلْس ا ةر ذولا

 0 ةتيص نضع يمس ل لل ل ل00 “# تقع
 كاك يملا

1 

 لاذو لاننا وعصناوزبحلاب درو هدؤا شتان جسوم جور
 ةلكبس نمراتمو 2 ايلا جازملا ءويليزيد ضو طلاع هالعلاورجا

 نذو1 علا هدة ةزغسلااماولانززلا ةاتوتوصقل تعز وكس
 ' تجول تقسو وول نقدو لدتصَو درو ءا عقلا نهد قاتلا
 / ا د اويهلو ملفصلا عزل نكسب حازب اصوشخو ةلعللا هيوم

 | دمزانجو ااناوز وتس وروف ورعسو 0 جرتلا

 قو دالااماو ىاوسياامأو انام ,«دعلا ل م] يتسم دعل/لهزيةيو هرم تاروكذلا

 | اه روو دو نهدقلا اموظو زر باهر جملا نمرةىبيلا قالا

 و بنها وويل طعلا بيل نكن ] قاونلا نانصا جربج ىو انو

 1 تنوعا ضقت هىذوملا ضديحووقلاو جادالا |

 | طيرلاش كاذكو قلازتطساا تا ذلك دان نإكرؤ بجيزان زجرت
 أ طقلم» .ةدلاب ماهم لنك قاونلا نكس | فمان نيلجرااو

 ١ لولو نسعاعتودو رفا الاع لال ذكو نيينككان ب.امإلعو ظ

 /تاننتسملاهط اسلوب تو ظ

 َّ ١ عامل بخبز ديالا اهيللَعو رجالا طولخإلا كرم

عمات ا بعلا ةاجلشح كل نلو 0721ه[ اهوحي هلقعويرإلا
 ١ | 

 ١ منان ءالل غاجتو لهل الاعبإلع نباسللاكلتكعيزاوا ختام |

 ضو تتوهتتاوبلا ل مح بقرلاوتشإ ارا

 حر ءالرارالنرك ابدا



١ 

 وهلا: اهيسيالن كا فدل اهنا وهتلاو عزها :(عباعسس د
 ئهثلا باحنإ] اًِيضو مالنا انيرهنن التر ينايشلال 6 ظ
 و77 وسو وزانت يبل ببسعجس

 لسنالزاذل تو جناتزج وتلا ينوم يوطر وأ ايقزملا بحامت ١

 انا ريوس بنج[: ان غلا ااهكرعو تايوتا ١

 ةايواايبسن الما تقلد ياو وأ بارَنْل م اعطلا

 ير ا ة«رازموا و ظ
 نفيكاماو هلمملا تاق اهبترمقرف نرشنمدا اج ةلينلغ مدام عومملا

 دقوا وسلا زيان واف سرشكالاؤ قل هذامو ةلههس طر هارجذاسأ
 قيصموتوال تناك اماو هدمل صميم عون زواق هاندا

 دك اما تذل ةيدشت تاكد اخاو لا ذلوهس هحدلض امن

 ةدعلا عزل لوم اواو رسام هلفم ةدعللا ف مدلوتس و تاما تناكناو و

 تمول ىضآونصعنم اهيلا بِضََتن اكاذاو مها تنافئاهرثطعلاو

 الذيل واو شكو! ةءابجتلادبس موقهلأو نانا نوع

 ةقالإو نايشاو هدخلل باطسأو ةحلاماهالعيفلا ريس ةيحولمو يزعل

 لمفو جضاسلاو بيطملا يل كلذ قتاف خدها ١ ظ

 | اهنا ذزمدتمانس ويلا م ايطهرؤيابرماقاف نيل خيش | ؛
 00 ع يف

 ديب هي رعب

 ل

 4 تسسلم - سس و

 عتمتملا نامزلا تر

 ظ | اهني ٍضاهاخريويلامل ني دالتناف بوتكموه اهيلعو قلبن رعزد
 | فال ئاراسلو ندلطل ناحتنتماد :اتنلاو قطع رتركأإ مزن نويسا |

 ا لا اودجبسلا ياا 6-0 هئيداضاوبجارلاو قشوةدملاو

 ظ هولا وسيتملا وراء يتدسا نهم ال هيوم ياسو

 ومن أو ميم يطمو نوال انهي دان ناي مزاد دانشلاوريوشما

 ج2 بقنا ددوررو و هبدأ : تدك امك

 يت م أور كاف لةسل ا سونمحد

4 

 نار

 0 ا حسو هتلعملاشتل كا ةورتميطالافنعالنمور

 لا نعمل لاذ دنقيعو لسا وشنت اةطحوتقا و11
 ظ لضار حميدسسوم هجم عت
 و رصف و "ضم يو دا نينرلا شل | دسافلاط طك وهو ن اكيذملا بس

ر كا خد ناوطع هاو 7-0-0 ْ ءل.دسامسب دوو 9/0 |
 0 لد نم نين د

 جادا عزلاو ببخانعملسن هويه ردايلا بارسلاو وتل ١
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 لع, | لأ نايل ديلل عك نيووكسس يما نينادجالاو ناي ظ

مو لتنانمو قفل اوس نم
 ونحونجدر ءارزبنمو زر ول | ن
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 ظ داون عؤلم نويمالانمووزخ داسرزا نيكلئصر نلدزعتن

 انياب لا ةؤول قتيلا --بب' كيد ونجاح 5

 تفءءادس او ذحرف اماريبس قع دوجف ةسنايتخاو مدل[

 ل ةيخوسإ رم - ولي واذاعت ل ةانو| ضو ةطغسدارضيبإب ٠

 اكرر دكه طر اهوا ئفؤدازعقوزلا تاهؤئاهتخنم

 +! «ةةقنرم (هيؤزفاثورلا قرط تيما زيدا قئكت ع
 للا يمدب كو هنجلاوا يملا زهرسو ملال ادبعج زمراخلاو همدعو نيتلا ٠
 لا لل معتلاب نووي مميخرملا نوط ابيب جدام اوئاشغالا هه رق ١

 مدا حرت ن نكما ناالو!قياسايلادشمنا سال بايسالا مداد ١ ظ

 نفزهكاسان اهزيلناس ةاسمويد يسرد فمؤتككرسو |
 السئ انهلي رماة اقنع قطا شوا نيك ماضاوا افلا
 جيا نؤيماو رانز يؤخر !ننطو ددوإ ارب دال مدا هيب . ْ

 نابلءامولجفسااوا حافل | ريف لاسم شردلاءاونس و ازجا فرع حنمدو '

 صضي|] رزح نهر دنرو ىقس ءاعمالاو ةدعلاو مدا/ربتحل اذاو ىيلل

 داق ضلؤزبلا هيفي بدات داو

 اكن تسمم 20204 يي ا

 الل ةاييجاطرعد حرفشلا ام
 . ٠.١ | ضاساو زئازعلم اههيجضانؤ انهض ديلا هايتك انتا
 م ...|زيم ءاضتلإرل انو ماشا رعبع هسا تانلتشاو هاو الاو يكول
 | قالنم ف انيالفزورا اضعازنزككق رز يجدو اب اي هككتنسام
 :ضارماديكاز وزيد د مهظعةرعْم ميل انائقتا نوسد الا)ساعا

 ليي هبايللو يلكأو حلاو لايطلاو دلل دمللءماسوضح وه زكرأنم

 / اّتيداسانإو الارامل ال ا

 ”اببدديكاذإ دان ديكر يقل تقلاو ورد الوا اكو انيداممالاو

 خذو هلل هعمدنف هددلإف م نوكأن كرا نوكتكاو ني

 0 قدراتك اؤاهداومعاقزاا تركز دلل زمرمالاو مخه

 ْ دلاهلالا اهتم كرد ن وكم ةريئلا |زعامالا اماو تاهرلإبو تو او

 ْ اهجتما تآمالع ت(والانررثكو قاضناَقِملابو ىومدلاو ىوازيملاولا

 1 ايش تارقل تامجام ريحبطلاال ضراسا اهئدزسا تامالعئا

 | اهني نأ تن اك ادبكلا : نال لا ذ د10 7وهسو لبلشفا املا برنت

 تاكا نه نسم ينم تشاو همجي يئك لذسلا
 | قلو تاق ومنلا قم كانك ت تاتخلطرضداو لويلا ساو

 | ىتلا نور عساف وزر بلا دعوا ظ

 اهيبااغو واش لأ غحو ىرا 0 ملارإملا هع كور ضالاوزنسالا |

 : اسس 0

 ري

 ن , . . . بىطحلا 00 يع 8
 كوع . 0

 5 7 0 ١
”5 



 مصصطييصصللس 2

 ايزي اخي اورايهتاداب ا اوس وكا

 / 01 اسس 5مم ١ امؤحو نؤيللو

 عا 9 واو وحو سطع ةزبا ك6 0. حصول هلا كلك

 عيجانم عجب ةاهملا نا اكو طن ةدملا نس نوني اونديرلا

 بانل هربا غلب اماهداَ ءاَجسالا هلق كو نمو ..دحملا ؤهشالءاشعالا

 ْ كيلا نماصلا بطر ن نان ةعارؤل ايناين اكإننملاو نها ملعا
 ٍنارالع در ايام بيش متين ابايسالاروكا دوب هالك ل لكَ

 ا هرورطقلاو مهرج توينل تان عاهل ماشاف اود
 مولمرو نيه وةيعولا مف ؟ىليزلا تاتالعتتل رفا طإتاريالصو |

 ' ؟(رو نوللانمايعغلل نك نيطحف !ةلكو قيس قسزتتا ل هرد نانكا

 ملا نوددا ناكعوليرارتلغو لاه ترتسا اذاو يبيلوذص هعم

 كلا ةيفالا تن امنع نبا كانت بيجي ةدتالا تاتو

 نسر خيش []# ةلهشنم ادمن هلع أفلا تاينيكل[ ومال نيك كنم
 ناونصعيو|خسيلكلاكت ناكايرو سانلا يح قله ديكر سو
 يلا ةدعلا ةلّسرآو دكلإرعت اتسم وأقنلا ني متجاميل هانثاذا ناناال

 دبا ٌى نهوأو : دلهْدلَيم امالاوإ اذدس كلذ ثيل ونعقْنَش

 كلا اهلعدراولا ةلّسنملا يطل تكفطعانلا اهتّوه طاقنمال اهنا

 يزد لزم مايرد يلا ويضاو لانمالاو قلو تفل _ٌ
 ندا فاعم تطلع تس مت هل |

 أ 5 00 ظ
 يب

 اىسرإ ويل اح نزيل لئيوإ هيلا

1 
 نجيب تدع همن ا كتم مع ةاسحع - هعسسم ع 7 1007 ا 10190077-71095: انا 0-10 ات تطعن فن

 ور

 أبا تعجنو بدها ءانهلا اهبل قيد ”دقرثك دو دهس دبكلا

 ١ مادالاوو هسا ثودمرثكو من ا تخن ولندرثك ءانئلالا تحن ١

 *”الو أيش ماسلا ترث ذبل اكقتو كلذلؤ عاسالا هدكويامد 1
 شرف ءداعويمد ديكس |

 ناب دوقلا ةنرشداءاننلزتككا ليلظلا ريزمالابةاءإمملا الوهن |

 | ةيكوضاوةلهدلو هدد تيدا تارغؤر تشير از
١ 
١ 

 | | فئداموا حراس در اتعاص ع هبل ف قنا,

 | تحس ارجو مكس ازاي و نك ككل زلء وسان
 1 | لاق ةلبدو] مو ةمالج واشاضإؤ رعت ت32 دبا تعمم

 ف أ" نعد سيح بوسي تحمل

 : ذ عيكا رماة دبا تفس كال. 53

 ترو ديلا هذ نا ذاعتس قف
 هاندق تندرج بمد بكا اها زها زغسااببب
 | 7كا] ب داو تعسلانا53أ: دبكلا فغضل بجهمادسلل للذو

 اقوال اكييد تاج تزوال
 5 دالة تست زينت خالو و تاك 6اندبا

 | قنا وجب
 اري واخ ب بزيحثلما ١



-_ 4 3 
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 راض ان انارغ غال نامت يبد ارراصار
 جاب كوز ة ا ا ا

 ازيا وما رضمالاو افون ىب انفلات الا رم

 كنراكت ياذا ايبال ها اين امهعتةماهل ايس فيض هيل اإل

 اهلا ناجل ةنيمؤال داو هيه راثجراءل د ةنلتغ ءاينسا تييزحتاو

 . اان ضفسلاد ايزل نالتككقا]يقتيتتزتظ
 نع هساكلو ءابوسل أو :ز فصل لق سارت[ 3 نعضن[ وت اكو طتف'

 ةماعلا لسنا بانا ةلّقل لل ذ:لوتلاو نست بج]ةو |
 تي |! عقل! هناا رلفصلا بابتساةلئا اتت هزل لق 5

 سلا مرآ وس] هل ديو دبكأوتالتم انمقباذ ماعقتاجهخ

 .ةقلدا تان زيضاز نلت ترك يسن
 | :وازكالاو ىوبكلل ناف دبككال اهؤهرتمال كال اف دوق ءانعسالا ١

 ند هنمالالنالد ذل انككاكة بوكر تل بمسار وزماتداووزفساا |

 :وعجلاو وبكل رجب ويلا بيلباو ةماعلا ةياجؤ نول تارا
 هيجان وزن هلالجخلا هحمجانيعالف منول

 ..ةردحص سعه وودم دا
  5 7 30 0ل ادسلا ل لا ار ب 75 ٠ 0 ١ الج 2 يك ٍ

2 1 
31 ٠ 4 39 1 

 ٍ دايم رتآرو ناستتطإ عيوعنل ناار عتيل

 ظ | اقيراودد ا يزقاؤمالوسالا بلو ومالاقددسامدال

 انجن دعوت يسم هع

 ْ سوه كوومم
 دس عيمسلا ل. سمسم معمحا

 ةيللرم دبكأ 1قوزعف ةدامحماصونحو ايطروا ادن نسراررال
 ًقواذا اصوصخفو يت نامل تح سب ديزل نرخ مامطلاو درا

 . | جال ورسم ادام عيزملا ناكرا ىقيجرادوتيزلا عماملا بح
 ه أ كازرزعوا نوم ةازيازاوهاهر وكأن هسشتلا نزعت ن | بخرسما
 نوع آنخثكتينروككمل جلد |كك مد د لك ت امتاناإ

 ١ نبقيك ن وكلنا نو متع ذاولو رتب دارتتوطردادرل
 رك ا و,ةومعل عنمو قمبرشةءالولاهنيبلند جاشاو تت مضيطلا
 ظ دس فمر ل.يق جلتضاد تما يورط يالا كاذ
 لش عنو وسقف لشد وترا ريطق ويقال:
 ع قفل بيد ورلاو ةزحين اضيع نامرلا به

 لع عدو خضلل ةدوعيم جينا لتقلا وادا
 | عدنا كامق [لياهينا رزان ياؤتشما ف ااا مدل

 ىججد دما وصوم
 عا ماو اتا بسس

 0 .٠

 دو '((
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 وع
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 رو

7 
4 

7 
39 

 ْ ونحو لاسم ذل دس يس ولاول تبدد كدر بأ >5

ر فضال باري ةحوطماينالو زايد
 اوال شارو تف

لعدذخبراترعسا نبع يزكي ينمو هكا
 د بالف ث

 نن ىتصلاريو[رلاو لولا لل[ ءاوتل اذه ديكا نعمل هنيمحلا مثالا

 '».ههدنتشاهتضؤرد ازباب كفانا هدام

او دون ام توكلزون شع ءايشإَرْو :
 اج هارد ةيبز اندركأط

رطعتدتلا :ذريطارددالا مو نوعها ْ
 زو ودل فعاو

 عجل دانس ما 0 --

 ساق تمار لشن مسالدتس ارق انا بكا
 الورع أدان .ةندااهنسو ئؤيلا ارم حزم اراستآمأتتاق ى ديلا ٍ

 جرا نالشنو ةومعلاو اداقئااف ميس او ىنيشيارل كي طع جوانا

 ريكو
 هج 0

 ا ترن ويسوي دسم

 نبك رايفنالا) هنن ناكأماه دوجاو زد هيبوجوتبم|هيلعقبطاو ملغ ايمن 1 نىقافاودلافعف لدا ابا ناكك) موا |

 رواش 10 باناندونوند اكياس
 اةمدانوهسي 1 يد حس دس ل

 2 د 6 ا

 ا ادد (رماانضاوم كرف اعصل ا هذهد اهيل شلل ديككل قدس

 أ دام (ىلا زل اتالا عير ضوهو طالحال )يدش و ]هت و جاش ايدو

 | ةدانسم هدو عك ٌتْبَس بام نكم لير هضإللا مو دالا نم بإشلاو

 | مليدلا كاع كتر عضنمنيلبزتماو تلعام هنيزسل اونا
 ظ مضض ش انيباوفت عيل ادني و نويالا هن تطل |و دالجو عيت هيد

 اضمن !كرتشم اوقف اراص كل نو ..نارحلانرامتم دكا نص تن اكن

 | يبيك !فعص ناكأذ او ئئر املا هىيدرل وا نضر وعاكلا ثم
 ءامرهلا را ١

 ' | لون اكو مهماننا بن بلانت نود كإ و نوكأ عوهو :ناع
 00 رمل نارام زمانا او رص يشكو يخاشلا اا

 للرب را

 ] | صيايكمق مل واين نورمويوابتلا نع اموالهم

 ١ يالا ا ةيدش نصا حلاو همزكل امان ردع

 / ةةبيعرل عا وررلوكأ دبل 6 جسلاو قاعسلا
 أ تاكا اَضْوصَحَم هبرلو ياما ةطِ ةطيماكطزعلااضوصت

 وجل ةمح وعدا ةعجش ك0ااسوسم ببال
 ولا تدارس يامل مهزطميلا جاهل ابحاسل هزعيفارجأإا

 اوطادز طا رك نماهعم بح نبلماهد ادم ساتان نال جاع

 9 هين همت: كانو دعا نذل
 انش ماه طن ام رهن

 1 5 لب مسج مصل + ب ع عع ِ

 ا د 27 62-7223222 تت

2 0 

 . ديا .
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1 0 6 
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١ . 
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 2 قالا هاد زك اس هو

 سامع ووفد ء
 ل 1

 ةيسوهو إلا يصحو قرطل نب نحال ملسم ةيجّما امآو ممهرهو أهد ظ

 ايفضرلا ثيل ززلل اهتم رغما تاما إن داع و ايرالاتعا

 |. تيب دق يني هيكارا دؤوستدهلاةىرااؤ ينل
 واو نهشلارانهؤ ارك ةتساتلآت لوكان

 ازد نيضارثكاءلذسادتزرجاهجس يسحر و

 نك جالت جير هن اهكات دداوسحسمب

 "121سم الفك تلو ملكا جو ناو ظلما امن

 "وطمس ديك سيكا سهره نوتة

رععارقوتتال دكأيباولا هيا زنة وزنب وعم
 :دباق ه

 ا دلك اهسماو كتاوت تكك رددت حما
 باللرَو اهممو دنا ثودستنعة ككاو |سوايكل دوغ زلت ْ

 ةيباولا كلمنا مدلاو ءانشف لوسوزإتل نيب النه انزتهونتالا

 لتشا نيو [تكاودسلاىا توك فلا نأ مروا دهدلا تلا

 ظ هيا هديكلاع داير 3 دس هناكاذااهرمانانهو مدولاذ

 وكل 7-32 5 57 رع 7 #2
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 | سس به د
 وامس ايمو يكاد كو 0000

 د هرون ا داخددتلاو ىاكاق جوال وضعا هسا سموها نع عال

 ظ | كجتالو ديكو منيل تالة ايدو مددل| فهل ظ

 36و اداؤزإسنج اجلا ؤوتحا تاق »افتر
 اسكس 9تاكاذا مدنا نالدتكا لح ناكيرعاز

 تام جاع انين او ديك راو بنس: وهلا تاكا

 ل اطمح لومار الاهدل وسن جول ةيصرسلا
 | او ان جببككا يزج هوز ومالا ءاموازوسلاةازتركا
 | دّهتلا ىاساع يجو رفثلا لش ني يكد جاخور احبج
 !:كنوارلاةاءننملا ءابوكراح مز وس عمودتللا تاكران دك قل

 | هينازكاماو لوهلا» اميل اجاغيف ةداب جازم ممن اكك او نيركلاو ْ

 دلل ء امر وكله, ىلا 053 ةقحاجتتو راما د زيا لها نجكلا
 لإ انتووطرو نع دوربشر ايليف اموسَودنوارلاو نهركاا

 نئكمإئراننلا بانى واننا نويكلادورايساويرشدبل

 لكنا رهف براق مدننا تاكوآو هنوا رلاف نييجكلاوا ظ

 ب فلاي عينان ةنوزبلاول است رجككاولوصا
 ْ ليش |نيموفو بك جازم انخ نمواريسالانب كا حشا

 | ىه ديكلا ما جوامؤيؤيتسملا كدالا الالة ورضا انهم الان«
 | ةكيكاؤ عنو ةسانمزيدل تومي قةنخسم هك سكسسو كا
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 ا 3١
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 لد ادد لع ياماما اكبننداررق ْ

 نك ةوفشاد احىديكلا |جارملا ءوست اكماو تمانع جوتلإلا

 ونهم اينو ددتلا نادل ى|هبال كلذ :

 ءاماشراذ عل ان دراي :عسمونحونتلا تاكماو بتنا نايوزلاو |

 الا ناطعز وؤجج ليلة وول ةنيبامزهركاو و نويلهلو معمل

 ل حادكلا سر تقاك1و ةجلل ا ةداهس هبال ةقردعتا بعاست

 ”ةودنا ]25 اهرطدريداو نغاهنم تاخيامو وذ اهساوا

 ديمو وزدلانمغنااصونح ليوفسا باد ىاتسيتتت |

 17 (نمريتككلوريعبطا ارت والعب دوتلا جيا ديجو هفيقلل اهسالا. ١

 نفوق ويئاَنجمروو نترئجاونأمس تحهم مقوأب دما ظ
 همااو ساوعل ا محطتي ا ل [او ريوق ددتلا تاكذ هاما

 نإ مايو تدنلا)اهدالاو ال أجسآل ايرينا ءاينمالا عريانا
 عني تشمل د سوو

 دمنا هج محا تاليتصتسساسمم

 ظ أ ساماالانعرث داما ريككاد دس جتامؤ اهلا جاتو دالاد دسلا جدن
 0 أ تناكتل نافاس ينتعزات داول دتعمق ةلطا اهني او ريل ءّيودالا

 أ ةي ايلتس برحلا ثار[ ناكر اد قلليد المت عتملا تاكو هدا
 | اكد اهتم فم اري دالاووايجو مطتو حم انا هيلع ميينم نا دوجالاو

 هللشف هددايل اق تاننزملاو اهيل جل انيعمر احاهتمو لادتمالازم هيرق

 ظ | عم لبامعيجو هلوصاؤ ,ةرومب ليل نال ءاموق قع طلاو ناتبلا

 .افيانيتنمالاو ندذكه يرلاو را انمهرد اب تف نكد
 تورم أو قلل ةنراشملا ددسل او هلاعتس سالف هرارج هضشتكماو
 ايدنفاءامو ثوئككاء اب اصونمحو رضي لعوا ناعتايننا باج

 '' جابزارلا تاسعاذهنم بو ررامَس| هان نما زوللاو تفاذلادلَساو
 , رثكاقارجلا ينحل ناود هزبلاعوفا نيكل رنركأ تاسعو بطرا

 ' ناقل اةوادتأل نم هنهااماو و سانينتككإؤرئامو لسان ١

 ظ طيضاولاو ربريشو ان اشيا نم يكاد دس جيف هي داري ءاو دلما

 ظ واهلا تارا دحام امّقِسا ناو البلت هنم نفعا هناالا ير
 بي :نجو لش انمنسودإلطاو نويلهلاو اضم انيؤكل أو ظ 1

 ا تاز ندا نيزك امو ايدل ايطخعانا حاولا

 ظ ٍةدؤزلا تانييكعلاو ىف موكد نيتالا عيل رسما ءامووزاءاسد د

 لضمان «انلوركاوزنزلاو نانو مولاه خو اتاني

 ظ امو د ضوأززلاو نوانإظمو رهيلسلاو نور اسالإ]شم مولا |
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 7 مج دس دعت دن 72 2 يس ااا. . 07 15 كلش 1-97 كنق هت دك ت30. توت عويس م حس عج ند عدم وع

 ل خال نويل ِ و ثا يق هنا ثمن سيما وزمسا زخم اطاعنيككددس رم ما ناو تاسع ش 2 ارا ايمي طار دوم نقلا هدوطشاو نهللو نوقضالاد نريدالاو دعما[

 18 ظ 6 8ك اءاول صمم ضبط خوبو اين ءاوسف رجا نيتسقاالاوريلخلاو ل ةوللاو
 عنج يايا 60 قاس تاعي يرغب ا بلاها 3 !هنسباينااذحل تفاونإ ١
 ؟يهخت 0 دا ح1 اذاف: جيل اجماع | 1 لد دادندلا نشل |ؤ هدا نال هنيتخ توك نسم

 عيوب دتريصتم ديكو زفلاوبخ نزف دبكأو دهام ناثلا اونمل يبل يق دالاو دنا عنيممؤدا 0

 | نا فملاما ثديعو مدولاذايسالتةةسلاو مدان ايالتب ىو نيف حوايا نمقيسنيتنالاو نوير انها عاشسماو يم يا
1 
0 

 3 تاوأيرو ار يب نا اهنا نرَيليل كلو ارسال هداخآ نال ةضاهلا ام راو ديجاوىوفاوعونلل نهريوهولاقثيجلا تغسملاو متو لاثشموا

 | لنا ثدوعيزفلا كيلا طلا تيري تءاكدبكلاتخيتع يلا ده 1: دوج تدرتينلصلا دينيز نيا عوانماهسلا
 1 ل ايون همسيالدام) اهءابيدو ل ىدس دع جيلا اعل دنايكو ند هلملل نمر :: نينالاو اي اوقلاو سوط داسالثبولا مت

 1 | اَهوسو اهللسو رفد للا كادودلسلازع جاوا خا ياكويت 3 شالا نتف دانتف ذهابا ٠

 ظ تأكوبسو نيد م ملأت نك َنابجيفءافعإإ مرتاماو مملاو ندد انلا هير نإذعزلاوزككسناو

 ذوو ككمسلل مة تاراننأو: ةقلحل اّنواالابىيبكتل اهتم عند ياا ببزشلاو عفلع جير نمد لا رتل ري لو مولل|نماغي نيزك

 ١ تاؤركرأشملا تاح تاحعارب نا بجو زافلا بجو نابلا بولبتسلاو |! هنفخاتءالاو ثلا ءايالقلاهسوللاد عداكالاو ننّدلاوررؤلاو ولد

 يلع طليق با نام ةيحانولاعيبفادشما نونا اسيل للولاد هلل خوبطلل |

 جا لاول تاديملاب ملوعلخيلاو نيسسناو باي لادا ١ هنلارآ ياخ انككامميجنتيو د جدول انلاو تيطاطتلاو ةطمهملاو

 معو سليلة زول ءانوقومفاجو ددوددولكسسر امد | دال يعز يتسالزا جناتك مايل سال الام

 ريس دو ديس طر 2 0

 قصت مسج جوبما هنيوسللانوان وكوارهضج ضان ا ظ اون رح نوف مجهودا سا[
 - :دعصمح >» 2 ع فا هن ا 27 هج مج سعت

-4 ١ ١ 5 ٠ 8 ١ 1 0 ١ 
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 0 مس يمس  مويسمح هع دما لم تعامل مص ملا احل سا 2ك 2-0-0

 ظ لقأردا نال تاداذاو مكتسو ب لضعلام ايواواهتمن والدك ٌ

 ميال مروا رولان ارتياح او هنيوبلاو

1 
 ع بس 000 ١

 ١ رم
 امل هلي العال تعضنا نمنوك ا و

حمرو نمالانوكبالاتجديدشلا
ذا كينِلِم جدنمو |ديدس را

 ع نكملا

 ليئاهيلع اطلس كلف ىرارببشم يدش بم ناو

 ظ مد9 نب قزفلاىا ت تمداشحلا نيو تؤهل 3: ارو 6اس بارك ظ

 قرنا التكدبكلاءرو: مدونادب كاطع مولا تالضملا مرونوو

 نرد روو رتل بري هدو هي ممم >

 بريملا هردألاب يول لر انيقملانالقاؤتل جوت د اهجاؤتو تينا

 0 نبفدبكلامدو نب قزف سيلا نين لاق باهل كر اذ

 اكن نتج رسو عضولا تجنم ابونا يسد الو اهدعرتبوسوللا

وهيرسما ميو نالف عضولا يحن مأمإ زصاوعالا بح نمو ظ
 هروو ايا

 ب وجع اسونضوزهظيالرق ديك
 - ةلّشعلا نعلحلاب بارو وا لوط[ أمأ هعصو لضحأو .

لا مددنورهظيابزكتنالفؤككت|وامأو ىشنا دلو هيلع |
 هب العن ك

 اسري و رنعل اآمأو متفد وا كر تشمل دات ط نم يع

 :تلمعاظقإ لضم رسال ذكو ,ةراننا ثذرناككق ّقدزعإلاو لن

 الاؤيلإنناوإك ايدووايلق يتلو لم هاوي هنمدوجا | ١

 دبكأم ارواب شاهد ةرولل عياننإونسلا قن اكو )يلسسر وعنا |

 ع عع رولا ناكمأن الامدولاددتي الايام موا
 نسال اعس ثيحو فييتفلاف امهوسحو هلت اهو م لاول وو

 1 هنموتب دينلا نا ىبكلا قؤع ىذل ا ضنا مرو نيو هبكلأ مدو نب زيد

 . . | ايبرماذ[ساحلا نافلسعلا مرو اماف عضد عين مليت هي طيجاط ار

 نرعا» | اوت ماروالاد اومن هضد همد طق يره وةليلق اإل قري طل از هيل

 يوب تاباعن إو م اروالااوملا نورعوأ جمالا

 | موالد يلكأ تامالهارسيلا ميشال قطالخالان مدا و زكتانالم :لكعزم
 | لانهدجيوامزال ثيسراملا تعليل دنا ةماعلا ,ةالملا اما دك
 | ةدّضلا همز ىوذ محو نعواخياهباذد د | اكآل انايحاهتيئد أجسد

 اأو نيل تاوالإز ريك ضسالا هولا باذجناهعمدبوكمو نازك
 | ديك مارذا باصءاو قدلاعلاو تيجالاددتل بانيالا اذه وكمت

 غو نيالا بايو ءاوملئ نا نور دؤمال ةميظعلا وناعاصونسي

 1 ميال مارت باذس

 ا ىوذالإفا اهأء) نازل و باجل كر أشل قوررمما رااصوضحو ضف ق ينمو

 ا الذ ددتنا نمثرعأي النع مروا | ناكاذاالص|سيتا رو لوبا لق

 ظ بابن المتنلادنعناك(ؤ | مزككهنمزتشلاو تضارلا نفدنمزدو بيل

 لأ مادذالل مسيل طعم دمتم دل 9

 را 5 5

 | ةلتسالا تلا باقات هيبتتنوكم تسال نعت



 .» ع أىإ

 5 ملللو ناعما سَ تبكاتط تاك جايه زك(

 ظ ثا 1 ةوؤربلازككاشمو نيوإانعلنسسانل وقل باؤخعا اما" ظ

 ارميا كمو ىرلإ ورب اؤماو لل ورتككمالضالابدبكا
 الإ ا ةاهغملا نزع

 تاييفلاو قاوم هلام اسسيرشأل ةديلا تاكقحلا ٍتايلؤ مروا ناك

 لاهاي إو موا اك اد اسم رولاث اكو يطعلاو

 تاما طرز ريشكريدملا يشوش اه دايو

 9 مدع عامداقتبالالا:دءاباو الب كاما

 قابس! دفان لاذ مرينا مجانا كاهموفزاهنالا

 الار نوسلط تدان قيادتي زك ازمكألاو نيالا

 ا قلاب يزبتاعدارالاوتحاوقيلساببا نمر هنان |
 لا ءةايزجتلا كل ذود وت قولا تاعدار از اهتساؤ عيوب اما ْ

 41 زامل ةولتساةان ا جحوزئكم اشم ؤقزؤللا ناهرايا هني
 3 ةاعدارلا جمل منلانم نارخنشا لذا نا الشاذ هوك

داودل طاطا كو قمل تاتاوانسلد عيا
 '”:رلل ءابزثم ءو ع

 اطلعوا تاريغتلب طنزمانتبالا امنيه كاذب عا

 .ةيورزض اة ءاجالا نكأ مددوم جيلا ردا انالأجاناف تاجنعمإ! ظ

 داى || لل فلا ظذإر بزوال تامدارلاب يما طاحلا [:

 ا ع ا تنبع

 0 4 ١ -
 ارم : 7 و ' ع :

 رسال 93

 ظ 1-0 3[ انك نبق 'اهؤعورييطالاد .ةدطالاف اهانركوقلائناتلا
 ظ ديك مدد بحاصايوف اسوا حلمللاهناإ غلا اقدحترواو
 ْ 0 ايئدس مولا ناكاو رحيل ل افتعادنع تانيلحاق ىو ىدملا
 , ىامرولا هام بوي وتلا لهل ناكل د مدد قم قرعقم مرولأو

 ٍ | نا ىزتتم مرولاو وهز دمت كانكو هدانا كاست رتل نجح
 نط اع برحلار ضم بريل للا اهنهيب وصلا نم هزاحلا بزيعردملا
 م و حاورالاو ىؤفلاعيبجمغنص يحونوأ تقعتتت تمتيتو قارس اهدالا
 اللا وريال دلاؤطسوتنابىلسوتار يفتر ورا
 لقيا يدس مروا ناكوكو لتعم تاككؤا ةعيطلا نيلسون
 اكيالاقاما رشا ارعتم مدد ناكولد ارض نيكل هسا ناكاوإ ضيفا
 اوربا نكيلداجوسسرو' ككنادوزتاوا جتاقاحيظفإم سف اذ
 غيطمل/ ران اورانطلر زب )بم نارطل )وا ,زرايلا ةرملا,ّو دال

 نو جازم بسجل 00 وشمركاو
 اسير اندر 272 قرجتل جن راسنا تس .اريملاى اور ولا

 | ,ةددالانم تاروكذولا ةهمريجن قعر: هدد
 ليو طنمرطملاداوملضادماوراذلل ملزما وسم ليزا ةدملا رضا
 | نولي عر و ساجلو ىداستتو نامد بحو ضروب نم عيف ةوادبك |

 نخ بشد اركب للتقرب فلا ًايءاؤاي دعس معدن

 نملك تبجي سببا بازم عوضا اظاعن ومنا وال اواذه 5
 م م ور ا ا <

 >-- ١

 ١ د
 472 3 1 ! .٠ يللا
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 9 را ار

 2ملالا جحا ايدو ةلفتمم جاكت |رفولزرهذ ورمايلو ىكوت نس والبت ا

ا ةءامنوببالاتلوسسمبةمصزتفالازج
 ْ مم

ءاجوا دل راي طاجغراجتال ا جح قطاع مكر سومو : ١
 ْ ردوا جارالل!

 لياغاو عانشالا ينام للذكو عتفنلاةيئاسيزبز ىقتتأ جر تورت ظ

 ةمددهيق عطف جايذارتاءاخ طاطعالاقامإو ىعتشابنع نمل لهل ةميتح

 1702دازتاززوا قسرا جال ساء اوهاعنسم دكا ون جتر جاو
 هاوس مودو كيرلا ءامّيمالاودانسلا بن : كلذكو هناك ب2 ظ

 اوه زيجمو ! 27و11 نع طك رادسقل عطس ماياجسو زيك
 اند دزس اجت 310 ابرلا حور هنومو]مصخلوا نامرإرشم |

 / ا 2و9 ل دنصدايصريهمولأوو دال) يلا ثعبملبع وزعي هب هيضاِحأ |

 ع اة نيعسم اورو مفارش هالائوزنل] جيو قيوسو.قرو |

 ْ ادب ةدأِم مالت زا رسل |نامز بقذنعكلذو

 00000 نشل دس كرير ابالا نامزدي موانع
 لادو]مؤلا ءانزقد دوعو ند أمر د دنس ل ورعم ل ليزمل اناناس

 وعمصإ ريش ر ايحجوتالفل اجحالا < 1تاواهارقد دك قسو مدولاداؤبزأجا

 شعيل رك اءامو جانا دكموراداهلاءامزك ديكتا هاجم |
 جمس نم حوبطم ولنا علنضالا ونيل رايد النص الزول نمد 1

 لس نعتفاءابتمو هم دة فوت ١

 |7517 ئ( اهوبحم هيا ءانمإلار هس ذةطانوهدااماد سبشناد
 0 نيل اهالادس هناف بيلا بف مزون ناكاذا كلو هرامدالا كدا
 1 | دا نيكتن اهرب تتح كرار مالا ليسوع ياهل [قنلد اددالال
 1 | ا يجوراواتكر ربو ركل ؤكماو ىدادلالش قرضا
 5 وع |لاحورالسالا)احةاعارس يلع بله ؤ |رسرلا

 ايي كيكعاز ادضعتم دينها ؤر تمد اهنس بلت رو تمام كازو
 يا جيان فشلوا ةياكا ملال هرككا فاد
 . ضعت ب اوتار ؤ مضض و هنمردالاو نعأو ةيمدؤ مدلانم

 وو موس نإ 1

 ا مرولاو ملال يجذا لشواتالاعلا كاعتحلن اد
 لاْماَنَبِإَ جلخ اداسزاد كو نام كلذ

 تباسؤنادإب عايد مزككو يرتد و عييلا نم هلشمف نو اظناما
 | اطل | اطولغ وكن ايميل نا رتالصل أمل. ب بأم عض ةالعاا

 فيض ادلب اهاتسو داما ميال تازنملاو
 ظ اهدا ,ةودالانماريكلالعاد عاد علك تي ايدوما لؤسامأمأ
 ' كات او نامرل | )ثم هصلا هن هولا 2نمال نمل نكو د ربو مزين

 0 د ةنالدو ىزسا هيعي تالف ىزنكلا
 ما مدقق هدايز كلذ نوكموءازصلا بع

 ا كو هيام همز كيا هما انت
 زمن اطسدن اسك" د تسحق | ا ا ا مس تيا هع دع جس -- ا

١ 7 ١ 
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 ا هس يملا | ْ
 2 ”: املاوجارساذوتخ ماردالازابؤ هلتيوايمز مشكلا «عتمنو

 ناو لان كةاهل مم ءالإثيتزع خالع ويب دصؤم عئايوعأإ |
 مرو | اي ناكبيداج) اسنيرزيلاجوكءلكت ولا بو تسلا جر إم ْ

 مة نارم نش ةدضالش ماروالاباسيايايوا تاي دبكك|
 دهحو نلالب ءالح هنداموط نا بلو اناككس وددتلل ةماهطا ونامل ظ

 نعد عقود !تالللاةطاخختاورعتلا» امزشماتاالا

 ناجم ةهزب)إمميناو ناكيئالاو نرنلا بّسمودمن 51

 تبايلعلا هكاؤو بيكا هطسوإؤوءدرلا هلدا) ةملا ومايا
 انام نوت رضا نومتملار تبادل تاككاوزشلا هه نم جاو
 ةندالاذهنار يلع انتج ضرتهؤرؤيل طوقا فلاي

 ,نلاكسالا تاكويلهات امن نوهلمن جنبا جيم قرص و ةومل لال ٠

 هنا شللؤرطسا تيد ار لإ هول تال نتن ابي يلا ْ
 :0' ندتيدنا تي! بريغا ايجنيلا هل ةدانل تف رشة لهااو
 لعند لاهل نليزر تلا وشل مولانمؤضتسف متت عئماوملا |
 ابنعىزانللة ف نافدكسمتمترقيطلا كفا كاراوراردإلا ينايضرم |

 اناورةبطإ تو حبلا طش ]يلو !هؤاطت هيت | مياالور يطحن ح هيمو ١
 نوم وولس بر والو قلبكم درب زو رجشل | لاثكمدوجلم ءاناعلا

 أ لمد از طنز طيس دات شير مدعحا هسا |
 ج روك حسا مع «ددبس م < + عم - دس

 م[ رعد يي ا

 م

 ا ا م ب ل سم ياسا ل هت , 1-1 رم ا وم ل عا م ٠ ةيستا<

 ق2 يروون طم والدي جريع لإ لزج
 نملبايل نامزلا ركاوملا نمو قرت اذ نمحلا لوم نمؤ جان اًةاغ ءاذنلإ

 .| نكمل مقابر بعو لفصل لا رتدهبؤ الفل ليقسال
 | كلاهنالإ نوكيوا زكر ىوضاذل جزاع زم برقم خام أ
 | امور رو دال اهيلعضوي ولو مدورلالا) + اوهاعووقدالاب ايدإلا

 | نوينازمهضالكد هريذ رجع يلف ديور نكديجلا الك
 | دي زهتيسالو نور يفاككا و دنصن اهزوزعسلا امو كلاب
 ' للذو تالق تاوستقن ةتاقطقكا سرس درابلا مب 31امأَو نما |
 |[ نيد وملحلا اشو ىروزربل !نيضكبلاو ليضالا با لن

 | مزيت ءاينالا فد نيضتطءامب فا طي عامز بال
 ايس رتودالإ لع رشلل ةضجافا يووا إحنا

 ] طال ورع انمانوحرفصلا 0

 5 اهيلا ناب ليرؤصلا تزال ا اسنيفالع 1 تالل اكون
 مرة لحربو جوملا ةضافلإ لعلها دالأ كيافحاب
 .50005910ووزها للا ةلسآو رهاب مدفابحلس وا
 وك تايد تاخضلل نم ريو دالا نه اشل نافتجزهجلاو
 ظ ا 6 هيوعصرب ادد جإمعوباه الان



 كه

. 

 ع هت ودالاهنهو 00 انلاو ا ٌْ

 اتركي دوج جانت اقرب دابساو ايدو ءابررب زطيلغا  اوملاز الل و
0 

 نمدالانمداشو يب ووظللالط ناو تددالاءنعونعرةد2ج :

 ردع كرب ايلل از هوصو عبط اهلك سلا هينا |

 الرانو نقدو 39د جير تغنينا داره رموز د ظ

 هلا ناهروشعمضتادشم خوبطلاذعملا ٍقضازاودإ لو زككوأ ممتن

 اناا اهيل ايها خضاو سدا متشلاءا همزيؤتنا ١ ا
 ناورننيدلاو اهل ةتسملا كتل ملا رولانم لما نا دبتككأو

 فاردي فيم فالعمر د ةمتازافهيع لام

 ا نطل لل عو كونمميدناهمرفاقعزم ةنارس تو دارزلتيلسلا

 ايام اهقععطعورطقو ومو نيل عباعاة دل عشته ادت
 ل” يودالا نه وزييسازبقو ناس اهيل لؤى دالادصّركاو هي هيلا

 هاك خطاي تاو ةضام تبول

 نان ىو دابككارنؤسسلا بحال ذ اهمقَو رار ميقا

 يشل .ايسالاب نطل هسارلع مداشالا ا بجو مدولاه نضخيوطلا

 يبا ذا نيالا بايو نوكيوا بجعئذالاؤ ديزت يف« دارلل

 ةدرؤصلا نجل دزم هفانل اهتزملاريودالا | ماو لاعلان ١

 | ةئفلاو جاتا حامل هي هف ملللقدرو نإطلإاو مادتسلا ةوشماو | ! ظ

 ناعم تاكو 0 ياسا ْ
7/7 
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 15 ا

 أدل أم :طتنانهدوأ نأ اللا نصدو| نددانلا نمد قس تت

 1 كاد عني معن زو نيد راخلا نهد نم شلاو تيثلاو يادار زل

 ٍ أمايالهتسا اذ) تيلبرا يلا ناصع ل دز عيت امو اهظمعفنراعوبسا

 د وانعم ثاؤهاو رمال نجع منذد فكن زب هللطزي نمد

 مس ةوسيرثلا نيلي, نيج هل نانلو ايشادو عايز |رلاو#

 لارا يحو بيش إلا وكاد زنا ميلا نس
 ٌْ 5 دالا نمو ثاهكاوزبويزد ايكو ميما وروسالارصجلاو مولا ظ

 | يحازشم مان نعنؤطم دور ةغض لئلا ريكو فانا

 01 لم منو مرسزوأ مكطسن ضو مطس نا نكيم م نزع

 | منها ورود رو دالام عيوبه القل )يو يدالو ب

 زل دا رام كوري اكاد بوبا ءهت اياك لسلاب
 0 رو والا عوبصنم هيف اي ضان بيتناذ بدلا هد رمل سلبقسا

 قيلت نود حنو روما نو رقض يلزمنا
 ٠ ئقوراشتإ,نيول دزخو برلا مر ارمو تكتل نيوانأيلحو |

 ضيكأ نيدو تازخوشدابلا)«اوزورق وتس عسا | ْ
 ظ /ن مولر خو طّبفاو ىرنفل لسا ول ملء لاولو ويرلاو ىباتسلا

 ْ ظ ءاجارزعا سيو ثذأوب اد هونيالاو هنا ويدوهب اءيئاورزلا

 ولاد



 كال اسءاهدس عد جلد رلادإو مدل لا ذو نضوج

 الانف بيب ةْيَشلا ءو ثريحلق لل نكوريلع فعنعتا التسا

ازوب يدم هلاح ةورغارقؤ ستيل ىلإ قايهمنق |
 حاب قل

 راد عي ولا همم

 :نزها759215 7027ج تن نتنعدب كازا

 تو ياهو وقلل سواعو دمها تاراجاداتن]رجن اسهل
 أملا باليل تسوي لوما را قل هتن امل[ باعت الفاس ناذ

 ميدي بنما زال الاوريو, وبلا هايم ديتسالإو ظ
 هلل نانا باشو ناتضالاببإش مهو ظ

 ارلا للاب بخلي ير اولا وجيردل (رشنديتكا جوشو

 لذزوفايبرا ناو قيف عيا اند غاطتسال ليلو زر نعل جلعسملاو

 تيما 6 تاضال اةنوؤع ضوالد دنمارك اغدازو
 1 هال هبوب اةانؤد ْ

 |[ يدا 71 قمم فلو هكدا ياا 1
 هلي داصاحاو هدو يكرس الل تدوملا تاكو رك
 ظ فراقمجلا يطق مطار ورللا 2 نااهآدبآ مش مطرعاو ا ةلاطااو

 | عاوانيشتإوا ناؤاهتلتغارابمالان نارعا نا تايلكش
 ظ عيد ازدالا نآلاعهدحأ ناجل أدبا# راي مويل ا اًضاَددا اسال
 , ىقلاةادادبؤ ةيطامتمداهيوويطا قالا تالف
 | هفيعصربكلاو ةلهقرتم يخول رجآلا ناقه دك قيمر ومالا ىورعم
 هم هيلو ملا مدعم لكنكو «نيل را ليزا عرلاو

 ظ يبطل ف ءلا دايجاةزازلل نعنس ب ةفيفصرةوامرهتصوةءازذلا

 | حفلا جريل ياخامإ وهو هدساو مقتولا ههفرفوحمتخيطل اةانعزا
 |:| انثي ةدصايغم رقيملا سن وكم كيتكواكذاوردا
 | الا «اعن وزنا ن [جلا بعزم مهو هاد ديلا نويل

 | لقاياضعإو اهنركم مظعا نوكي|ثك ءانعا الا وكم مز

 امش نام ذوشتمأ يل ياو نمةلب انرتكاوزفادشل نإلسلا نا

 0 1 ب ظ
 ظ ل كرا نالها زمتد يبقا وذ الدبس ظ

 ايوب كغ يي وفي 0 +

1 



 "5ِر
 ا ا رك ءاواهعئمبتاما عاق اتيان اهيباب عيلان ثول تاق |
 هك نات نمو ىناارزجشاوا عير ]بس عام[ سطل اهلوجرغملا مسادا زادك وق ها نوعتسا إب وج عممماقجل م ْ

 / قتلا ضم ل ,تانايباةوهد اقل نراك اف تيل اةتلقرف سا وقتدو يت نموت داما سانيو ونوا :
 | حج تاوايون تدانوبطا ع غازم تاتا | هلاّضا اا ذراجمخو جسقذ منوف لذ امال نك وؤزلا هاواننا ظ

 نتن نلذرج امارتا رشاقه ووقرسلا نيوز انيَجناتنالا ا اة وطاب تاس ااه اهدا ليلا بهذ ٠ مر

 | ءاضيؤ تثفو تمجرو1جلتنا ات ةدشسسوزملا نم تاكل .بانالبطاد جان ودشا نرد ال رتوتيتيستومشا ١
 4 نادال اهتم هلةايوماماو سيلا عضال 6لانهترف البا لا صحو اقالة الدايت غساةزنيزنا اقل اكتا
 را لع م ل 7 ' سلا اع 75 : 6 اقورولا تاهوهملا عوجد كلذ نازح ان |زوع يغار ٠ الفديو قل طصاشلذهو ىزيزعلاد امللؤ يجر لوبلإ جبدسل) أمنا !
 0  لوبااهنم زج هيأت تاكهلا تاهزمااوراننلا اهسنخاز نإبللو هاه رفيتسم يلا الادلة وقام يطا زادك

 لمواتزالمدواولاو |ربوغنملاو سنع نظم ال وبئس ناد | توران وكن ع و نأ نعول [تريعقحالا هام نتالع لعل نزللكلا |

 نال نما الا اذ ناذا سنايا زس خيم 0 ايحري] اهبالاو 7 قاتساد يت جرتو

 تزئنئزحلالا ن اهيل م هتف ارا اىزيل سواق مود ملل تطنصا اذا ايام لنفس هقول ماسالا ل صاولا بيل سيل انشا

 روسو اورو كا ظ انا نوصل هقول ضو هذ نم جيوب ةيلظزم عزجال ١
 ْ تنتبىلدالااهفلحملانءاّسلإب ابح هخساو تداصو تدفلاو نطيل ل قعنمهنثلو | ام ةرثككاو أم نقلل هيج يي ضاوي ليم ولم

 .ريجتادنعوذلا نماقينعييناد قينسااف ٍةرضطتمقئنفانلا د كيلا ءاض دال وهل داعر ابغا عراق ءدوصوع طل ضلت
 ظ تاهل ندهزماضاونايد نمر شاملا غاذتسالا نوكي نادم ال |[ | دةد طابا قامساو سنا نروماملا ميم هركو راما ميجا

 ذا دم :ةواجيالاو اا دبكأو اود يدنرعربتاو/ [] .ةإبطاماء اوين عد ضم السا تامر بطا مهااكؤع |... مسا
 1 ويدور يطفو درجت ٠212 ظ ة؟دبككجوراهننع تانانيط تف دبكألاو , تستنتج تعا

 ديب 27 اسس ب لاا مادي انك 1 ةمطبلا هيل | هليل تست

 عيل
0 



 ه2 26 2

 | توتال يو جزيره 1 جب يعطل ظ

 نضام رئدلا ةئكبيسو اوم وش 201 ءالقا: يوونطملاو

 ةتلاقإلا مدد اهنضاولككبعا حوت نإ قد و[فك ب شوا
 ناو اءالساوانيدانعبإعاسداةشال «تانثتاا

 ريل نافودملا هلأ ىنالإ بيساو راجل اماو قمل هامل اماو |

 ىناكوأ ااعدسلول افشل زاجمنقو دكا هزف نب تشم ظ

 .ةارم تايقر باص م .,ورنإكل|ؤ تاكا اسوس هَيَس ةتَسولا

 ! تنل يفي بنوم ىراولا هوي و نديبل اهلبتيرل ه١ 7

 ظ بدااماوأهنحو دنككؤ متلعو تغست ءاقسالا ثريعرقاغتخت م نمد هلوا

 اهيل ممول | /لّضام قوه اية تكس انانوكمانؤيملاؤ ىذلا

 ريكا ادم د ةيصضتوولا|

 ظ دز شطسوعل دو افطس ب ك/ز عزل باذؤطعة شل لاذ |-

 :الءابرشلا جك رطملا مو دنه مدت, اميبكألا اهحعيميجالا

 هما دبل < مامستج سعب 0 0 1 _

 07 7-2 تما ساد ملتغملا ناك ددوعبطا|ةرمأ

 3ك ديك طف تعم هقبض رقد لأم ظ يسم 2000ج

 امتي الؤارامالا لاوس حتا نب

 ماا نيو تروا راف اريداتيجفاشملا مدل كل
 ( فسم مم كلذ نيشلؤلا

 ': اتصال يودتكا تا ووواتعآلا بتبىو د ئكسامو دبل
 متكراسموااهنض دبككا و جرب ةدصزكائانبسكلا دبنعم تكا و وهلا
 ا كبر داو :يتنت لاهوت اهزعمان اساملاومادعملا )سئ

 تورقتا ربو[ رتاىوملادرابلا ءاوطلنمواسعالاو وبلا نكي
 7 ير | كسل والا وايشملاو تو تع: طال

 (, ١ اناا عتق تمسلاَنَلَ
 مدد وعم ف 4

 ظ 5 جصفهرأ د كل نكت اك(ذأ مداملا نافن اعز انفاتحاو ةطسوتل
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  3ا 5

: ١ 

 تس كواليس رس |عنال هشفواملا ْ

 ا 0 وين ان ىدايلاؤ ىناا بيم اداو بكلتا هئرو دا

 بكيان اهسفحَقم اهكاس نلت رلتزانغع هيما ميم ددنسوا

 ] .امعالو قولا هداه بمس علا ءاهحسالا ترعاها

 ان داوج# ظ هلو ابار يااا !
 | نكقي - مزن او ثلاثا رس وهنا 172

 الار جيف هبل اهككىقزغ أمال يدلل

 ”ةفلاطبلا ءاقتسال 'ثودخو متطلاذأم نق وريرلاو

 | كلذ نوكابرىاايقتك تسلم تبطل 21

 وو مط ورلا ةنغالا ار دات سكاو ”لعلا وه هس نع فم دش هدر

 ' | ةأسرعريصتق ذل امن اهييلوتسارّجهقباتا | ىطد

 .[ مديت منها .ولي ويلزم وزعت زا
 5 م



 *. ص صج بحسس هع ا هسه بجبل 2 <

 أهلا نيل م تما رفاه[ قابوس
 لدا ةعلاةكماموا تاختجكا تجوز "مراح خوك ةمققل

  0لم١

 |ةعييرعما تا برزاذاهنطسا نوصي
 زنا ستسو تلا ينير باتش ذاك رضا لل

 - الأ رلاا) ناو يأثم تيم كانا

 نوكو نوللادانع هيي اقسشسالا عاوا نيج افتسالا عال كشملا

 التقت نيو اون ثيعاويجؤ وا ىسدودضد الاطلاق نول

 ظ 0 او نينا نخو هسزاذا مدلار متوظرلو مزيزولا

 ل ءاعطلا وهب 0: له مركز نمد حب لازما نيل

 لك درااوأم بشن عا. هوتصمو دبكلا سنويا مه ءاملا نمش
 ليلا عازل ةليبازتيب مقل اسوتممو هعيجؤوهئقو

 الاد قومها انما يربك وعن ناكل غلا هنرتنم
 صونو ءاقتنإلا دارك“ منجد دمعتي سي كعن ا بالة لوبلازع ْ

 نكورفصاو امزغ امزعوا دي روب مط ورعب امإرثكو نافتايجاريمه

 ناب مدونمرا تلاوات ناكاورطاوإلاتردلا
 نالانا هلل قاروا ك ثدجحو ثفالبلاعس: اكو نامدسلا مروومعببطلا

 ”نسااورؤافلنسءامتلئاو قنا لازاكو هيث بال ]
 007 غرتتيمالو )خالط بن دروعو نيمفلا نمو | ْ

 ا نثطعلاو باهئلالانم نارطل تامالع هعننوكر اح عينيسؤنلا ظ

 الا 7 مافطلا قيم لوطسو ند دارج هنو مثلا نإرمو نوللا ظ

 !ةيككلاا تام :.اسويش .ةشد ضاؤلوبلا,ةمدتنيوردخالاو ظ
 هج

6 
- - 1 

 : - خو 35
 3 / 50 و 9 2

 افمالف ارينا خاقسالا ٠

 رك ماهيب وراشعالا جدع لئيشالو خومنلا قزلا الام
 هعممرؤأيردد هريلا بل ايلا زلاق صلبا هلام توكلي

 ان عوج و دوعسم سوت
 هس دوو تأسر يك م نيل ناد نا
 راما اموضحو رش ءانصالازبكو تاكل زي الكل دملا

 .( تدنجاؤ يلوا جبنوتعفكك سال نزانال» يزل | انس
 21 نطبوايطناو وسلا وزع خ

 ظ وم رضخو شايل ال متعنيط نيل ثِزذ هعئررمال تكا عوبطلاد
 للاسم اتهزروكالو | كاجو زح رسل اد دزجاطتات انالع نما

 ظ كن وك ف يقزق سلاما نم يناير )بقنا ؤ وك
 ظ ءاضعإل انحإب )يملا قام ءاضعالا ةل معمم نوكمالو دو دعو

 خوفا ق نل !ثوصك؛ توص معدل !نطملا بطاناو ولوذلإملا
 | هاو هيلاعتيو اين ادري اائشسم نوكومامولاقكابا

 أ ْ ذانيغيسريلونيقش لا قم هرمز نمل ىلإ ينو جيلا رح

 0 دير زكافسول ايوا دك تاما

 ل



١ : 

 4و"

 سم اند دمرت زلال ا 7-2 دل
 كمارو 7

 تيكر لع تسد كسل صرب عر اءلطر سنو ع عبو تلضفوأ
 4 و 1 ايريمب 0

 ا 1
 لقا يالا/ كنوز

, 27 

 ارامنيلعلاو 2-2 اناربامأ "٠

 127207310 عقل باس يتعب بحواجتارزمو
 "زل يقطوض قف ك9 يمل ناو قيتقفالا »درر لالالا أ
 ظ عنب! درالاوهد ةطبت لولا تراكنتنن ا رتغإلا 2و عت

 اب جورللاب هذ ةساهراف عراك وحبتؤلل اهرسرلا وإلخ واجيش ظ

 اذ 'هيص ءانهل| سنن ءاقغ ا نالورتؤرم هداماقيشو مرضملالبل تا ءالسألا

 ساري بوتات هنا رض طف

 ظ لال 13 ملوم+ ةانمؤا واللة ةراصتؤر

 ليادءانعل [هدهرمب ]تي 0 نايس ؤيش مل قري
 الم ماني تافكقستابوكرو للملا ت انصار نور ةرطمل ا ةورتدنعا

 نعل | نوم نليديا ور اوىوتل ليله او فضلا قا ءاقتسسالا ْ

 اارودراباوهاَوتتيسل ةسار اص رطسوتل دعنا را

 جالا جايزتوكلاانهلاؤ ماو امم ةايشكم
 ذا هاملاو اهل ايمالواءاماوعمل نادت تاودمالاو هليرق | ْ

 ماعلا لانكا ا ىوزلونانشالا تكور

 لؤداذ نال ريل عيش ورجل اقم يوامإب كنا قريد لمار
 3 مسا

 سرس هاربا زهق مهو اناو ماك

 للا

 15 تل 2 ب يي لا 6 71

 ظ 5 نبارك نك [نق1 يالا ما مالكم
 رتبافلخالا5 ةنارتلاعتاكما هاد العر يعتزم
 و بشن ميلا ذه ةلوالا بلا ناطر ءاسصآ غايذأتا
 الامام بش رتزدااذهلع مطل رش نان ناره تناككا مكس
 تترك ارامامويورايدنسل باموال امامويد نايم
 | مامن ميزه ورتاسا مننا هوقو هلق اقدو ناصع
 ل

 دقوإ درا مال صرة ودور [نيصكستلوصآلا» اوداجنلا بارد ٍ
 8 لا تقلا اذلونغشملع رش الاورج زيهو قاع ناس 5

 أ نق ةاماعاموررتعورملو أهم زوم راق
 0 لعملا انه برعطئنلاءابطالا
 امس -الايعاصو|متسااّدااصوتحو موتا عجل ميعألا

 ليا يتبل ماوس اننا الزعل اسدنم
 -اننيقشملل) ابنك ايراد ءاجهيس عتق ةرثطملا غم
 | النماورع بإشلاو انا نعانموع حافللا نبا بكل اكاد

 ا ودك تايؤلا هتان مرا جوز سا ةزبالزاوا نان

 02 0 ع



 تيبازة هايس درعا
 هول

 نرد هياؤيمرف قثالا» نرجكسرقحزت متو ةيلواموؤ متّجلا |

 ط2 4 انيواتسسالان اكاناا صو صحو مقيفنيكداوإ) هلادإتت

 ايليا رو ءامور سا نهمورققملا ةزعالاوأسرإلاو خيكلاو

١ 

 انأ)اهناو ناش اراز دالاو مالا يفةواملا هلرتوز اريبيزككلاو تنبح

 الن هامل نور نع عانسالاو نورت هرطعإلع نسله اهيا زف ١
 با ب اعوزمو ةع ماعطل دع رش ٍ دس ننال نك له راو نكما امير

 ايوه و قعلا ةليامو جلل ضاوم انجن[ و انسل ال لعد ويعد:

 رش ايوتتو موا نيطإلا اورو يللا تاموئبلاوؤطملا بويطلإإ

 لاسمح ثلا مهعتامو وهن هن نيكه! رش ةركويلورطفلا

 هدد دالإب نّيطشلاو نآرعفن ةناثا نحو اسر وازع هديه نداوماعطلا

 0 هيي“ وبلا تانييغلاو |

 اقم لانم اننا اتق ويدضا داملان ات

 5057 ءأنعا اءاضعالا مدين يسد ِ ايرهزعأ انانريق

 ند لانه ناكراو مهروس كا رانعدضم ايرمدابكأ رب كلذ عمم
 ممدصل اول واوا

 هيض قدمنا تنل زلة
ووملا نازل ابءالطصالاو جال مرشح اؤواو لونا ازحاو

 ظ نم ز

 .ةةفاقنا 3

 0 قي قطاوازيفو المور ةرمز اسك لتس فل غرتتساو
 رماد ايديزرشعو دسل عوؤملا ب سعره نازل نيمو لكبر

 ظ اكربسرمن أرب آرستلايو دال ناك هرب ميجو ةدحأو رنيطح رلكأ
 وشي هر هلا ضوئفاوزمز برم قرشا اوبرا للع مر
 ' اواخر شالا زو نيرا رزقا بر ناين نس مابا الك
 | هتلر ماهل قرزو يداي قمواشد نينه بل
 يسرب ظنوني ليزي ممم بالسابق
 | نوار جس جيس رتسل هس لا 21 ةجنر
 | عادشل ءابلللكو اما ءامغمرن وار كل ذك جنات
 اي و زوللنهروينوارلاو يكس ان ريواذ

 ( راووبلل رحم ضركم ُتفاعَو لن وأر ونومداذ كل نككم ف ماا ظباسع طا

 | اديك زكر و دوحوطساو لتاكو دوس يه نوزاثق نوجا

 | اطمالوتبؤهسراممزالزللد:قدد[مساهلمودالا هبه طاجن
 | ه5 نهرب نر ربكم طمس اليك اهبل لل زيوداللجو
 |5253 نعساليلَت مو اجيد زكاقان زالت تّيحأ انا

 ظ تاناشلاو تلمسه تسر باشا ايما راك
 | عفا يزل |ن دع اد عايط | !عنخا هيكل يللا بز اهنا تسلط شلل

 | لاقانطللل اه مبطملاءارقا وتضم تاو تاب تاماتسالازم
 | اقلغيبو تازايساو تاراثكأو تانمدلان نادل نوب

 ا ا هووسووربس سس

7 0 / : 



 | ةابدلاماو حام لوا زها اذهزم وزع انباد مانا زب داي

 دانا بحه رط مم يلإط ندا ناو ديك ياما هنس ن وكن ابعالق ١
 نيش هامات م نوكتاسمراف تازم) ضد نوككنل بالا

 ”ةدزملالابكلنعويسز از بنككلا تعتد «نسوربسااودبكلأ |
 هايس هتلاكيداف موس تالهدلتي نا بعو حالصازليغمسو) و

 لم نيزانزنالارقتل شدي لةزنمتو ىو ام عيتي ناو نكمأا ليا
 .رازسسانووتحم بكاعويؤمزيمو ةدانلاهيؤلاركؤ اين

 أو دوق رطل الش يلزم انايفس سوت هوو ؤشالاو نويدناملاو ظ
1 

 بويز بحاذ مؤ ةليإل بويل نمو رانا ؤ اب دتملا ءامودبابلاو

 ةنز هزيبكمنوينالار زيد نويرزاملا قر وو ساخل ال بقفص

 رداد نيكسلا بخو ارينا يحضياو ةتيعنداو (اهنموؤفل او

 .انلاقرم هايبلا تانيا لازم ور افنويرد ابحي كى لل ءافوغو
 مارق تيفتسا اذاو ىنعو تيشلاو امل اما ضوصح مرملا كيبل اقرسو

 نزال عىوكيا ١ بارصلا نط مرولا تخوم رنا زعم نيب
 تهد رثلننيموب هلا عرنو متيمللبىبوكلا نوكيو كلذ واني

 ,بتيا نليلان منعم اذ منو ناحل زعل نععد سل طل كث تايكأ
 07 - امبارك ٍ
 | تؤنلل نم ايشمناهسنب | وود نا باوسل نرتطملاو ةيفل عنب ١

باس 2
 اسس بو سمن 

 3 7 ف ِ

 0 ءغ «# ب ©
 غقح دي“ ْ 1 2 5 :

8 1 5 

 أجي تمن جان( هجام نانو اسونح»
 | مدملو تونكازنم كلذ عمدييكلارفاوبامزير ورجل و كلؤينعوإلانلا
 | قانفد إن نولودارو وس رينبو وقفل هما زيد
 | كانكيرزحسال الإ ]خم دوي رام ارجو يعيد عيب
 . | ةلهتجترهللاذهف معلانسراةلبل اف تيتا يلصضلا ةياليم
 . و سا وح وجل
 يون( ىف نوي رراحاو ديدلل كي برجال زوجمو خالكلكلا تيكا
 دع ذع توك بويول بزي موضعبلال جد نيداازلا
 اضيتضخرشواررس|ةراصعامر دنرشعن او شنيع قوعسموطلا ةاصعد
 فاد رقببس نيتنفالا 6 امج رد ةسيئج خيو لوؤسالا مرد
 نبل عمار >هجدس نلقمنرأع نجي وسو رايل ام ةلامع ظ

 ١ قوقل اهسلو ونت نمد جالو |نمان احيا اذهو لوضلا ءابوقب»

 ساما هنزل با هنمدساولا ميال نا بع لو ةحضانلا تاما
 راند ياي ارلاو نونرتاسأو سومو واخ انو نويلاسظولشم هيسددا» |

 فوفو دد جداد هدلجسلا نين ماوراالادهيايبسو رتل
 | اتجنن لبو حلاككاو ترا نجل ادور نويلط م
 | اهيما مزاج ة زها تدم لمتسل اذاو ويلا ملزما عريس
 ذكر تل دواجن جاسم ةرم نستعمل قالا
 ٠5د ل نانو ل, |مايكسم|جطيدن _الزترته واو علنا: قرت

 : ١ 1 7 ا 0 5 ش ءلأار الح .: لا
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 هم .- هةسسسمخسلا تا ص

 قائد ةدمخا زم مدلاراهخالاقاد نيه نيتي ماعللإ ومال أ نايس ديجا جليل نامرلا بعمس بييزلاق يبن! تتلاعب |

 أ يزرع انرالاد خيكل طمع يا ةيزلا ايفل ليكمل قمل 12 داقل اكمال رتاَئجطمَو ]ادب ئطن زسقاب |ىلا ١
 ماع لانلو سرايا اكدوا 2

 : نر يطفي كلو جس دليلك اضراقتسالا
 نوب نأ بج مال ناكل وي[ زعم دم ظ

 :مرؤورلاو تليد انطيسالمانيزحيشنر اككضئ دقن خزم ٠

 نكراو ممل قيفو هيه هحنمسانلانسو ركع ةطنحنمنكيلو ارك

 ظ بن نق نا 31 يبل
 2 مالصارار دالأىلا مبا مهاضان جايا رم ماوي نا

 1 ازعل قوش اا كار

 ا رفا انستو ريو لشهاو نإلزف ١ هيلو وهأمل | !|

 اسس ميه هنئطسل ليوا برر يككيبوفالال موه
 ُ أو قيسانم)يلقو جتملشو دنا ورّيدوميلارلطيلاوقلالاو ٠

 كوبل ول زم وريككا د مهنلأو جيدؤفاأو ايوركلا !قدووبادّسلاو

 رروللاو قاتلا ووين اكبويللا مآ جرلبطلا باسسإ متسان مزيت |

 ا زا متن تالف بياورلاؤاذايسالإزبصؤ فرمجد ايدو ١
 .اةتهالايعلص تنرتيالم بدلا اما قلل كام [ؤالاربما برا .

 مال, قتلا )يللا ئةراالإ شالا مدن ابساسمباو راق |
- 2 

« 300 ١ 
  5 2 0عجبي 5"

 لآ

 تراك تست ايليا ايان اهدار

 لوشن ناروصاملا بلو دع نييضجوزجإلا زب نمذخوب ليج قت ا هال
 | د فاين جوزتابل عاطل مر دولت ى ءأضإ دق طيرإإف رجس نهار

 اسال تنل تافايشما ناريس اطيق تسمن ا
 تيرا انعالا ندا غماذإجلا بيؤا|مهال نو تالهسلانيؤذلا
 ! وش وروورتا فاقول يول وول نطارع هه
 لطارق دول جابري تكميم دام
 كولو قولا هدامو تبدا يجمل بخاصة كاتم نالغلل ورق
 | تلا نموا ةثم حتا رفا طلو رسالكألا نإ طا هذامع خطف سال
 ظ ا ةيكرلا اووسؤو ضرللإلم انجل لست] سوم لولا
 فقال رمكتل راج انههمودتتس قلاب لو ةلقلالطا
 نات لا لللنيداوعر هينا انو اتالم يبت
 | ككعف هببايلاق ]طنا لعلو واللوم كر نابي الل هي هيف بِمل

 | نخلونلا هنم دوبلو كدا زاهتس زم عجز ري ؤزع مياض مزح

 ْ | لايتم !نرتكالناهفنزاثلا)نيضالااماو سيلا ةرنيط تجر
 | امردقاليلةةليلق ءارترالا هل رنهنْجام مابه يس ويزعم زنك
 يي مصل ا دي

 ض1 ةاؤيبزت الا 2

 ار

 نى



 ظ يوي نادرا هج نابل ع خبل روزنإف
 نو درمان وسارة دوني يسوم ورتأ ؟ معا. | كب نوكوذلاز اهالاو همست قابس لعب

 لوح تر كيلقراطو لمو ءابوتسد كالا بهن شيز ئض فانا همس مويه انما ظ

4 
 دك ١
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 كي

 ا

 .دافلا بحو مايل ناضناوزعاطلبوؤبساوانساو ايمو هاسي ١
 ةدناللو حلا ثوتودزحز هناروعز اما مىقفلا ضوأس والا

 0000 اانا اهسآلا: اعمال سم6 هيفا

 ديلاراف طرطل واولاد ةنغالانم نوكيا قال ازكم طارش

 ااوانجعالا نم نتن لككأو راّصعألا/: نمنوكيااماورئاظم يبي مالو

 0 :ماماو لاطلانياناو كك( مانلو ًيذاساملا نماملو هد نم ١

 : بايو لذ عيجالرتؤتم لو يلا عنصومادو اعمال ماو
 يضؤرا

 نادل دوف هنفااوأركساملا فلس جاز ووس كلذ عيتيت اانا |

 الام تآلوأتلال ناو هَاَمْحمهاَوضمجازسن وسوم امال: كو | ١

 ةنارتككوآ مساهل زكام ازمءامهال/ وئام ف تقحمازلاهتت
 اهلا ةعيطلا اهنسرتو نسيت يفالف رانا النومي

 اكوا ىضمرماجالانمزخملا ءانس اكىزعاجإلا 5س جرا ادهلاو
 امان و نعل ل لس لف را متو بطر [ضارالا

 عنج ما وهل ديلكو الاهمال! ضيتف

 هسا مع

 ا ا 02

 كانر اشم ولج
 ايل ايبا ونملا لخمس اضيمانيلسوازولل تقول أو ماعطل ١

 ل ا ثيتلا جسد سيخ بس

 منهاىلا ةلاطسا,قرساو ارسال اهتمت اماوزمتاكةاؤللا|
 0 داوم عزكزكوا بابلاغ انورنيالو غرض اهقو ةدشل وا نيللاكأ

 ايمو اكةذلوملا النمل منامك هلع« املا برشذكأ
 قانا يدك شم نالزالا حو بيزيلوا لويسلا هيت مادض نكاد
 لاخلا عرس انوا رضاه ازاي هلل نيللنبالا
 وان اعبوصغنمامآوءاضعإلا م نياككأو مدل |ىا محط يدتسو هنعام
 :ةيئانسام هس ةريساب املا نما نووسو نكاد يعرج
 يبركمضلاؤءاضلاوهيوناتيصم بوكا وتصترك رن
 : رشورد فلا و قلل قرج) ل زاوتا تامل عبو عيه طاينازعيرماظلاو,ب

 ديلا موتني ئرملاوتواهل اضع هنا د اول ىرسنغ
 ظ لاهبدلا ناككد االثم متأدر وَردتسلاهدَوجتا لجل اقل ئتضةىدملا

 ظ يتم دافعا راوجلهتسا اذان هنضاحلا نفع

 | ناين 3نكن ملاهسالا ك يؤرق نينخ

 وعلومه يجلب
 ظ ناموا ديف اوتو: ضاهر مهطاهل ل ض نىتشلوىاريذاحلا تعمل ءاؤيرلع
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 ظ سس يييحسممل
 يزل هس دمع ميو تبا
 ناللل د م دال رن ونس الدالي يني رصادل] فعملو اوت ْ

 ا اعمالاو ةدعملانعراوملا م دنع مفيعنص تن اكان ا <

 دازليلفاليلفو ت داماق تود ءاهيزف مقا
 لب يبل أعل] صف ةقلزم و أعمالاو هدعلالقأ |

 5 عا /

 00 وطاف سورمابناناللا هقول

 قديم انه غانو اهكبقر وبلا بلا نععذد امم (متماؤمطلا دوك 1
 وعم دح ورمل يدل ماضنمالا ضد اه هنيملانعءانتنا | ظ

 داقرلاو اتق جرتوتتدؤو تنافر وسو انه الهزة لهذي جف |

 جلف تامالع دعم حوكدوروبد بوه ىدس قلاننع نوكيا حالا ١
 تانجو دانون هتااوتجتاقتاو

 الل وم عضل نوكرس لامن 6 ب يلم ءوسنم |
 ضال اذ لكما نكي مالضل و رئايلاو يا مال[

 ظ مريب دمععتو ناتفاوهانهن او بلولاورايلا جالو

 ترسخ" ا ا هت 1170701:-182271777 2287737-222 شا 1963-1812: هيجل 070101177

 1 ةعيدمم 0 3صاناييدا وبا ؤوموءاقتسالا
 3 يدار اك يب لاونالا كلا |

 د جوع ع دم سس و

 اويص يكيرانالا يدها اسال ن0 0017
 | اهلضان وكن إب نايل قر الو ءانلغا مي ريسوليكت مي تمو اهل. تكتم

 ٠ |! بوري طلاو ايراماللو ربك الامارت نوكيف ةدحشلا
 أ نم نول ذك ذؤعملا نول نال دوك يزل 391ه

 ١ زوال نوكلف وزينب ضب حرزي سا وبكملا نولوام قفين | ١

 نطكات نيصدوا رض روك كر وكي ىدعلأو و قإرتحاو

 ظ دفسك ءانزلا نال كل ذو 102هيكا]ئاىار اهنكدملا
 أ دلل نم زي نكت امماهنذع اه اس وصحي ةفيينم مللت اكن
 يو ميو : امكاوراهلاؤ ميل اهضريواةملا دا مد
 مننا نع رداع تناكو ايو نيكد انيوركالصوادانميسونكإرب
 | قفمزتز الكل الفل كاءاو)يهاتطيطلا ةعدت نيج طالخإلا بلون

 ظ | كيك نافع هئاذ ىريكا لاهالابج .قزفإما هس رانا ىريكادزيهلاب عويس الاهمال نوكيزيهإب ماها لكوي دا
 . كاذؤ تيدا ترا ضاولعتدا توما سابا
 لانا كسناككو نيكه و ميس توحاهلعنوليكا

 3 دعما تاذاينم ناكها مما ظ

 لانو جلوز اوم 207م قبكي وبناتنا ةعببكان
 نيل اوؤالعلا إل ابحاسنوإو انولا اهوا امام اهراسالل 91



 ١ يدع و مع تووت موعب اند

 بنو ب طالطنإل )يلعن لابس جود يكل زككن اذ نعزسائلاو دزخالاو
 :.رلكلاهلالاَنيضتدا يسع طج نإ ةتاخلجتاماىتبكلا
 نافغنع لل د[تاةعقتيزاوا دبكلاول حافلا دس كلذ«
 :ءاضهينوا جاطلوا دوك روزملاب يطأ, ناي االضاها نشل
 .اع داداه ايوا نينو الجاف يا مدع تانية وليكا ظ

 ع : 0سم[ خ ير نعاهل فوزي د رمناهلا قمل |ىسوثتمام
 / دالك انصداداو جوها لاغسالافأ

 اس | منن مص ساو

 نينضكلمل الدب رادنا ءاييزل لو ترنمزع مضافا ناوي

 "رن تاكاذاةنال ديك يمال مول اهنالإض اهلا اوهائا ورش نمو)
 ا كا ديول ١ .دهتجم+ 3

 ا ايبو:00قااو منولاو د دسلاوهو زف نم غلا بد و

 امواوددانيوكذللؤى ايضؤنبكأ لا روايككاذوف مدع ييسنلا ظ

 كاهن واود دئاواي ايداسالل نفسا اهءالاو ا جسواخننل اهزمد
 | اسد بكا زيرمت ادلع مدعم جو جبك رس مامالجت اة ةجترت
 الرب جورج ديكو رككا نايداهمدعم اًنيراسامرؤم

 ا داس تاو ل زبدادادل قره جادو انيراساذل نو هديك '
 | اسر اساملا فارطإملاى امنالجإال ةنالواعمالا هجم اهف] طارتع مرا 1

 ظ توليكلاو تاو ارسم تن اهنجاطإو تاككذا ننال ايلف امو اعمالا ةبجزم

 ش1 خاطالوآ اهلئشأم داعمإلا م اهرامامارتغبملا بزئال ماكوا ويم 5

 | ى ' تسد يرتد ف طق ١ ةمطقو ار فاهشناوأ بكل ع
 ' ىو ضاحادبكاؤ قع حلنننالاوا انكوانككى ديبكا اهمال دك
 ' ةللرمدسا لكك لوما مويوورما مديت 105 منجقكنامدحافلك
 0 دعو موهو ةليجو باهيلا عم حرض اكاد حطام

 كؤلس ول ببسيوحو اهباهباودبكلا
 موج 2 ا ول (نوكو اى اميلأملا

 1 5ك لليعد كلءعوبو ٠ كبَر دري داهدام مهسالوح ”دساؤل| هذاحلا لال رفديلا

 51و دا هوو النبالزسما عوايتسو لا هلع يات
 ْ اكوثيإب 0 وت «دانلا, بقالي هرجزس لت

 0 يو
5- 

17 00 



 هي 2222---2---2 ا يحس

 نها ةقورط اهعيجسو داتا ءاتساا ءطاها و7
 نيب سم كارم النمنم قع

 9 4“ سو هجرخب 55 ن بوي يت# ْ

 نوي ورقا هلدافرنطعاانوكرتكاايلانغ رمتسا وكي دوسا نيد |
 لاىدودو اضاقهشلا طقشم تاينجإلا ماوععلل تلو ىدانايرورشتا ]

 لاا |ركسعلمدو اطياف نوككضزلبملن عدوك كأم ءاقشسالاا
 اهل دو بكا يحلو عجو دعم نوكرلكأوا ةةتوزع نادك ككاو أ :

 رف ههنبجراخل نوكككلاو اول اكآلاو جورتلاتابجوسشتو رن مثشبو حيي

 كداو رفلاستاذاو توما نمي فعن صو غل ءووسا نوكندبكلا | ا

 رض موعف هضاير ك ارتواوصعحطفوا نواز ناتازع دك

 نم ناوأث ءاعمالا: رمأمأو عرس عاظماو ريكس فد نوكيو مبسم هب معا ش

 لابمالاب ابنا عب نع ناعوبسأو جهز ئقاو طاقلمار بق 2
 حنوكلق ىوعملا وّركساملاو ّضافل ثشونم)ث ىوعلاو دجولم ىدملل |

 2 ووهو هاذ |ىوحلالاهالز تبهر دارك عدلإ |نيدوكرشد مهلا

 باَقداِي و عنو هاو خيم اال ناكأذا ذو ءاسبلا سا

 نك هدا احلا "دحر دلل ءاعلل رو 1 هاو

 ايوا مي اذاهرمهل كك ؤاماو توم

 وار مئلاز# كولا لودر تويتوتسراكئماط
 | ي ءادودلا نغير فرعي خاب ازع انعو ناعوبسىدارل ال هسالزعنيلا

 تويت حوٌرملا بحاصزع ءأعمالا بمس دام تك لاذ زر تكلا أم نوسدا
 /قنماكر ويذوب ةنيقيدإ و مسن ناكيرورككلذ

 أ لاش ءاسالإ دج رنعتمم

 يكتولاا د ديكو ةدعلا ا ايوا طاقسا وتس فاى درج
 مال فيم بتارقدنا مزيكمهق زها ءاعمالا اصوصحو ترهسأ اذا

 | ةونحلا للثل ار أشمو اا داهاهب ث دح مر ول قأرملاهزاطباا بتل
 طولجل ا اونسع عيجتلا جزك ن أكد م ميا ل انهنطللا سما ةنالاد

 ءديسا . (لففاوزيعيا هنبدياد ديس سيول ة يرو ناكل فد اكداو
 يملا ءازإب نطيلاوأعملا بأس !ضواذا ول 6 نطبلا هاضؤمجا بم

 ,مواتامورنطم ختاوديحاصل ذو ةعااؤخ يي رلو يبل نك
 0و 1 اكان أمادراو اهركها اعمال تكامل
 البسي اونلاين 2ك
 ناعبر 3 حر  ءاووسلاو هنعولازب هيلع نيبالءإودلا نالو مياملا

 | هر ب هريس يسع هنالزْئاَمَوَعَ
 2000121 اتدادونال اكسال اههرنعو نارللو عاسمالانع
 . | جاتداك هنسافلا 6 هض10>ق محا 1
 اضينمسلا ديمي دع عم دك



 هم يعدل - . بصع و - سس

 امساك مدعو مندايناقنم ايقزز مام

 البس ا ودولاب |
 لضوهم ةضماجيلر الو خنين نكمل و رهيصاخلا هنيهةل دكر اذااماو |
 زنا جدو حاحا لنا ماه ارح ججررقو زعبل هضنتىوادوسا
 ارولاو للاب ايل عغا تاككتلو تطلا تاك[ لف ساخال كلذو 1

 تاكنيينيي ناكامل املا اودل راج يدا تاك كاوا تناك

 ن«نوكناامالاو جورب مزمور ينلا باعإؤاطتيوتس ظ
 ديلان ءأعم وو مع هوه سهعا ١ ٠

 ف 321 دان زوق جول عنيت, اهمال جيون جفا ترو ورغاو 5

 نم اجثكاو نطلاققرلا ءاكملانال للذو نوه طقاننا عجم ودعا ظ

 لانو ريشا كهاوارف هتف طيلعا
 نمل انوكال طي دضا نالور نواه زاجاووهوةيل تاكو 1
 ت0 طز 25 «دارطلو طلهلان دوك اف قيورل نوزع طفلا ءاعملا

 ب ما و

 نثعتل للرد اخد اعمالا وتو ءامزج

 ظ 2 0 يلا

 نيكي انمرشمالو عواتجوتكاو |يه تومي زلنا ودآلا
 ا لتي 27 2

 ءايحاب <  ج
5-0 

 نوم لطيف دنع نيازي اهوطيتنج3ةغس وفم

 ا 2 9

 ويورش د هم مو ٍ

 جرنان

00000 
 1 انيعاملاو يحتوي جادا مذاملا ناللا ذو حلف الز يلق ودرومو

 | ةقدزخبو او ساس وصعلاو طوس ىلا مل اهب هلعاسورتع ةوعلاو
 | رة درطروا سانا تعصومامأ قوت جل جوعتاز اهنالاووك
 ىلب و ىّرمو ىتسد ىديبدصو ىومدّجااننساورسيل اوبناز 3

 ضامإزم 0 بام شكو كر ايتويسعرلاو ىراثقوىشد و ىطاعو

 | اًيرب انسانا قنملاو اهازاكن وكأرزبكاو نيخو رز ت ايمجو مداح
 | فات ارودد رانصالا م ارواو تالي ور يناس نوكبناامان

 اىلاودو امين يك ياسلام اوهو ءاممالا

 | ثروعو ىوعمل الا ىدؤانإ ينكر سال او داضاهنمشروعو ىومللا
 | امازئرنرصلا اهاوزنعواو ىدم ئالثخا مي امسمالازحاؤ دان
  ةيغيرفك وريني ةوهو مرو نمد نعامأو نانو وزع

 علا دنسل الاد ايلي قو رنمو رغد جدر نفاعومفلاما ظ

 | ورحل اسر مزب ءاهمال ازيرا ةامدجو بعامل ذاف طز لاو
 ل اكد اجعلنا, اعنالإ زمن وكلف د ىزحا نامالغ لل نب هين ةاانإ ظ

 ينل 0 ضسآي رض ماهق مت اهزف انش |رينسلم
 دار .اوهفوبتو عمودإس جو را اهءارع مدلااهناؤندوك ٠ْ

 ا ةدها وعنبر

 يجر فاس

 م :
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 .- حارسا هو كاع ل #0 ور ب - ميسم
 د يبوح اخ بيوصل حي يس جا

 0 1 ودام ازد وكاس اوفلووطن ظلم مد ير 0 رو رارؤم
 ءاضعالل هسملا هرارحا دس عمال العم وكب اناصالو باهت نزع وك دقوداتمت ا امأو افنضوكةاداؤ دوكاشكا

 | داون ذولا داش زج اموتياد د هزه سلا اليل نر نججيسداكاذاديدانعذركل زك اذسالإ عزي ةدحلا ١
 سجال اهني قولا ءاضعالا التضاد لاهسالا عربا تارا | يكاو ظليت نمر اياغل ديراعمالا تاق ١

 : اديك زفات امالعداشمن اهو نالالاة سا بجواوصع قزق تامالع نع امجد نجنكا عجل مايشادنع زج تاءافثلا ةدهورسااوزقدأإ

 ناوفاعاد وب ناكاذأو قرد لا دل نم مزعملاوزعو توكيل[ انإو و سس ورمل

 ظ ! بئس يجو عمنوكين||هنز د اسلام اعلاوه م قع ءاعللزم ١
 : : 1 د جدال نوكأ م هنو تسلا اعل ادزجاو ىدلعوجو قو و

 انهن سومان 0و المع ءافرتساوا جددا مروداو هتيم راح موامإ بص اننس ب

 وعم يجول 2 لحنا 01 بءالدسنازنماةنيئرونلواقزو يطتضو ا ةدشا دس عرف | در ل
 تكن اولا جدو تامفساجاقا 6 .ان:دامولان جزيء اطعم اجامل هيا ماع سابو : م

 أ ن8 اسهل امآو تضمافمدل ارْيِحاو تب اكد املا ناصح تعاد ضر ةلرت بعسل ثق ثحا تالضف لكن قبل ]نم امآو اهرزعهريساوب

 نتحكم ازملبمر الكتان توتو دم انكواد :اتهرداغو لشرب زيدان
 رّيِجاو تناك ,”داحلا نالوتسعل1 0

 ليس وعام ندد اعلان ةضناإل

 فازوا ركسأملا و وهلا نم طوع مس ]عآماو او مضانلا مص نارعا

 !ةيكيقرإذ و نبني لءاماو ومضر حا ف قؤقدملاءلولل كلو روعذلا
 | قعاكرو تايحووم نفل طقيمو عرتشنوازب 2

 تسير ةرعمولا نوت تاقوبجت حلوم 1
 يتق. س35 هع محل ل <
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 ١ رسم ع د م امو انج مع ل .-

 لل كوادن مز كلرتواؤصحطقواراتمن اليسر ءابتحا ثودضوا || ١

 هو داجز ورمل يسطع تاض داو كأ ا لوا نينا نم |
 ازد توملإؤ ددسا واذغلا نؤفيؤم عاشسإ بسس ]عآمأو رضيهلا زل
 ل اال ةنلإأةاسانلا اوك انمي د ديل عانأو ظ
 ا اب و علا ظ

 لا رتيطل ا تركمو ن دبل هضاوو عطالثخل لا ثلاتسا هلنيبحم نه 1
 ةعراو قاملاوىرار لالا نمضانصإب تاههلزماهيرع تضااذ هند
 ل وب ايار ايدل تايتجا احإ ظ

 جتاءانبس ءانم هسا «ناو
 جيم روبي دصسمو بسب أ
 هربا شالا يعم تمل ول لضواولل ةكاطلعمو تايعئإو[
 هن عسب ليلا بلح ممل اصلا باول س ظلغملا ١
 نوال عوز ورج اييسواعمالاو حو ةراقاذا اسوضحو اينولثلا |

 م :125 ف0 ت11 تاناركك جدو نافل د اولا ورك اهمالا
 دب جام سساؤبجالادب ةدوإو قولتك
 هذاراننعللذو ضدملا تحف النسل اداوملا

 هيوم نت زم
 0 5 رق

 رز مص تاره

 5 ا تي -

 3 5 ا

 « 3 م دج د ٠

 ١

 ةاووسوةّتدد تايوان الا طهلضالارب اسال ]ءاماون اللا

 ظ ةاطتسالا دقن مد ياطيب شهلا زها ميمامد ظ

 .ل ةرعنمو لاهيسال ا

 بإب ءااا غياب ةيطاربهعرعغم هنارارتما عش 41

 أيل اهأومداق انه قيعن ا ىوتلا ضزعلا باغ النه هرد نردد
 . اكاءار نوايؤحرطيد نلتحلهنوس ةفسلا هذدبج بإرثزم حارق برع
 ؛نساوجزنولاهسارينملءايشسل عتقان ممونملاناراعاورةعبطربتب
 مالا امانا ءاسملا عيوب اسفل دكنردلاو مائل اهدا
 يحض رت ياماها :دو لاهسال ردو حمو ندبلا
 | نيطتسبس تامان نر لا مها تكراذا جدل اهساممينءارط
 "يبس ناكأذا الش رتبس عمت الو اتحأ بتي ناوامف الاذانيجلا
 اهيلعاملا يسر دكو طال و اشم قرم !منلزملاءايشسال داش اهلا
 يوم إي و ندب تلال

 اللاؤو مط و اق وعد اهؤنعف تاروكدملانم

 00 أ قواعمالاوربكلاو هيوهدعام تانشراوخاوتسا نم
 نايا غلاك ةقجدع يسوون نق رسال 760 از
 اهمعم نعال يدذةدام لات اكدايدامناكتاواجذ اس
 و دارطتوا قاف ايار نسا حمجافابك طزمملا قمتم اناا
 تدك :اسامو ايدي دسوآ جما ءاسققأ حقا
 بايو رك امدحاو لكد جوان وعيب وق فعسو |
 | لبتفؤفاوا كنار دايلاو منا رتل الهر تيس ميايككظدا
 الاد قد تانتلار ساو لاهم امام جلاعملابئيطا اما
 ا هس فلسا

 ا ,ّ رمي ل
 7 - . ااسعدلا ف 01 001 ل007 22ا 0 هد ةع ذنب 3

 0 م

: 22 

 تا
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 بجيب حرس مج

 : اكل جابلانهز قون ادرترلا نار واهي نس هوج6ل

 ارم نوقمري دجدل ا ةيئاذّمضيقمرّيووا ىدسئىديكلاياربز عطف :

 ذمز دكا هايل وطامإ كلر دك ظوظجلا كن ىؤويفزقيطلا
 001 لالا للة ودراوضام بكل ايططم مال تم اهلا |

 توتا هفا دامني بيلذ اتيطءاذا بيد

 اراها زم رينا هتان ك[ةمانمز ندا ب الختستتف
 ماها واسد نول قم أ ميبرعمالان اهم لا ذ أيت بعصلا ب

 لعراضتالا باوضااثا دنا( كلا نافذ رسالز اجد الاكبإلا
 وَ حب دن وصتسا ل ا
0 
 79 تارا شا ثمود فتن

 9 ديول و رئاكمف ةلومتستاهملانز نانرقيطافركتفلا واااو

 ارا ناكاندزكىددس ال اهمالاو امتحن داناناقشا قوس
 دنا جوكةباوحست طا يخوت منعوا
 0 هيوم دي فهمتو

 0 ١
 اللا اوال اينما شابين اقوا

 5 د دل و وصوص جا 0 .
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 8و 04, اد عوحبنسمد يفر بم قري م عرسك متع 07

 عم إل دام ب لاعمال

 مس د اخاف سرس

 أ ىلو يت رقاكأو دق اورالا بحو ةنحدلا هراجعؤمرلاوا ب
 فماالاهمالاو اصوصحو إش ور انهالاو نيت[ ريتا اصعو ضال

 | ااهسلو و51903 م يداوطك/وو
 50 رتكاراكم ءاؤنا نول نااسمل داع

 | قنمانيولو بطر هن زو ّوي هنف ندالل لسد اعشيسرانلا |

 وجان م تانيا ناريس ميزت ري انا
 ا ادد دل ندع لكنا كوم وهربت ذنسموردلا ناذ تيب ىلع

 . دوكطسللا و سالا ب شو سلا بج شم اع لاهنلا عب مفدي
 دو ,نوكذلاز دزيلاو طولصاشلاو رمسابطن اورد نكلاو قزعلا هما

 لوا دوزكادردرعرا نقلا ازلاب او ايوشيرزوللاو
 52 يالاجو وفلان برؤيلان الملا ن ماضي حاولا

 جدال دهر بسروو اهيرساو هضاافلاركؤفلا بوبرىااهيرأو
 فواوطل ارم اهظضاوبأ اميرتو دال دمرت تا يزعل عوز هتيسالق ظ

 دوالي دس وش ءاخلوع ماعللا خمووتسلاف

 اذا هرهت رمت مولات ل إسلام اص

 ضي 6 نيطناةرييش وراك ازهلإ ]راب لذ جلا وحال حدا
 نيل لكرسي: ناكدادنعب ءابطالازضعننا 3 تاثنعداملالا

 | لوما قزيالت مااؤ ىوددل | اهسالا بعصير از غكو دكا 0

 00 2 .اشرولا هالايام هانم
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 مترطلا نيؤعسو صام يزد نم عين ىنذ || :ماكو روق ريتا
 رزان فاصل ةعتاوقتت تاجرا بح ؤم رسل وجا ْ :

 . ةذالاداويسر سا فاو مكس )ابطل ساق وبلال دل تبايكل م
 زد زم لاهسدلاو نزال رمادا |ارعا رداد مول نرمي اد ١
 ل ايلطملا تانصاو مفصان سرالا نيطل ]نمو قرم نيزيهدد

 دابعلب هتوف يهم اهيلؤ لزم الا بالو ميو. انيط يمد مولا

 اا تاكا نمو ىو و ميله در جودادلا نع فنيا دقإ وج
 +: مكا راق ووو رولا ةدفالا ماد كم ناكل يقرا ١

 نايرعيو ميركي)دطو قارمو ناميلإرونضوضنا بوسع طم فخاد
 :ا دربال ضيود اا لدتشمايجوؤل ذارر هر ضو ضملا |
 ءنهازخود دابا يموزحؤجا لاننا ابعت واجب |
 دا بزيزس دارا تهل نيزك ونال د طولا بورتو ا

 رانا درنك رايد رين زي هلال نا نكرر
 انني ضن ضوا |علفا رضالا)يخراالاد اديجاهيجويي ءاوسا جا

 داكن اهيديزرشم موياؤل رنتنفن وكرار ريا ملام

 الذ ميطلإر بي زكرغالا كاكا لظوزل ادد نجران |. اخ
 يايا ارجالاو ىوعجلاو ىدعلا]اهسالتستك اورق ل ندإيددام ١ م

 ا

 ٌ نتف ناذالاو خلارهواتلإوهلل نانو انوطت دز امال مدل[ رح 7 ٠
 / مح د 05 ىلا

 رع اج فو 5 ل 10

 ادم

 - ممم مح حا دس ع ص

 1 نراها او . وتمام بلاهكرعمل او ىدبسكلا نفاوب نيو

 الو ضيا دال اهب نكد ةزع جاجقسو تاو هربا ةججدح

 ْ ص ريلعزر اعرو هل نايس جوس ا حورد ارجنكل وأ

 راحوا ل تسأل ظ

 ظ يمس هيما
 | دم اليوت راوي ندغو هيرو ةددرب ص داكار ماع يذ»

 'رقئا درج ةففع ماها وضاق بو
 | رتورالا هله: :نايدوإ] ود برب قاقدد هيلع

 تكلا ودل كتمدادتس ام ديم ةدكلناع
 .دنو لابأس ىوعلاو ىدعاإز اهالاياهربلا لإ ]ةزكوبد
 | ماعلا از يدلعو هف انس | نعل (قلذ لابد ضنكرنونهعملا ببايؤل تملع

 ١ ىه نياق هرهضاو :رشسا قون اذا لارمو موق سان كلوز عيذ
 | مضاشلانم تودا طلعنا احرف انجن زاطلاو ميجوملا انهي دا
 يتلا رةددالااواهتسل ناو اداه رش نضحملامتضياطلا عمنا وتلا

 بو ايسانانالاطنمقو دافنا قاتل شم موا اىوتينو تبطل نين
 انيس دوب ب يمموب
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 الهاجري ياازم تقال ودعم
 لس ذاكات زلنا هلت دارزمو يافا ]جس *ت]لقرف رازتمو

 5: عروستي امدوج 15 قع حار وايطراددإ* ١

 زم نايولرلا عزفت بح فص الماك خلا نك ربما ربا رزه

 لوبد ع «.بءاوزكر ليف يااا وير !5ءاممالاو دعما
 1 وهتيساوو مول هازل بيحورةيدسا و لكر قد لقمشم |

 بعد نيزازبالاند د قاجتا طل ايوتحتر حاولت

 ضرع دفا زها نيا احوبطم بيير عيل نيرا |
 بانو نان: ىو از ةققساةنبك
 . كم ءافكب ]شوا حطوا لكسر ل ع اير زب رطتلا
 نازبو اره ظنت رازتتتووايتقارجوأ تاتربزتولاععاق ْ ٠
 ناب نب وهنكو اصمت: وطقرزب نوككملا شال هناككملد ىلا
 نزساولكو1 قوزع بوه نارطلن انيداكولوزملاهناكلا نينو ١
 ْ تايكرا نازكو وهنا ودحر مرد نقتل ناس انوظدن, ْ

 دع وا و م + ع 7 ًّ واو ودام جوجتدل#ا.ةرزب نافاس 1

 ردرو #2 هَ
0 

 : نئاضيف ارستوف هراراتناكاناد ناحل هدانا كج

 ا

 ١ ار بقل سس ككوفاكأ صالدانتما 1000

 .ةزغؤد موش ؤبادهشر فانا تاكل سويتي | 1

 دوردصبت نيرو اسلوبك هاف لبداوجد

5-6 
 رولاءام زوم تالا ةاموإ |جوبلا ءامقاددق

  32581هل لي اواصا
 نزع ةاهاز اهاددبكا ةيضتاتت رجتوبظ وات ظ |

 يَ دنيز ةتاتجارجبم زج سووتا ةججرم ظ

 ظ اوفا متقارو(ناينرااذانامرلا يحقداف اقتحام
 دوؤلا جم هرم اضوصحم نبنايلا بيزلاني)يلق ىذا اناحربلا قيصا

 |/ ماير دو ] اضي هروقرساو غضا ناك

 | ذايوزئا مودا 3 داير جاي أنوكينادارلاو
 | ناتمإل اينو لاهسالاؤ عينيتح وصل برى همنموم ا انعذلاوملا

 . ابنا لوو لذصاااهساؤ ديزي بريجالبق جلاب نامالو
 صوتشسموس وا نأعو)نامر بعرس قوفدم امر بكد معو

 | مضت ارهئدا نشنا حاكر اى ارتيعص متت[ تاكدارص#ئاضتتما
 | لقلت فيعتس عملا تناكت | هلو قو مفيعص يضاف علا تناكوأ
 لااا عم أت زم اق بولا ع ةزورفرسوا
 قالو رعنل لاذ نويل «ييراتما هلا
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 ردا مم اهو |

 ب زتشااه لات اناعزص قولا
 زن درا ؤطعو موزه جازم ارح عر فلتخجن اول هل ىلإ نفالثخالأ

 ” )أو نعصلا ناكنا ثلا ةزمبتلا قولا ءاينمالورضؤ راق وس

 1 اء نمت ورق هيهلع انلشر اووف اد كد اذجو. ظ

 .ةةانا ولت اورملاو ايوركلاف: تيار موس علمكم
 داكاو مولانا هزم اهواز كي اهينروأ
 اب طوكيو رم يان زيك كأم

 : النحو ناياوغفشا تامالهارياسو جزجام عبو نسا هيلي دو أعم نزمو ْ

 جنان قاوش او سال! بحو لد نمو ءزجفت نيران مو دزجرقلمالا
 نيباطجيو جزذارالابز هرجوالاهجالازتتاكاتو هوك
 و وردا ]وهسل [سدا جول فطر ادل اووغيجارل او لوز اليم ةداطالا | |

 اس ادنك اوزعس تاشراوجلاو شالا هزعفلا فيت اهو !ةيكدتذ
 .وراعمالا ويرحل ن عيت لا الإ ربو ءاعماليتعنالاللخ
 بند قات ئوبسم اماوفو ءاغمالاو ديبكأو يعمل اءونكتحووعلا

 تاو يوف ناككمجاذا ننسالاءنوكانانهختوجتات دوك
 قع ورزو نال بحوكسو اًطاماوإزوعسااو نمدنل )ل اهساللعنبا

 مكاينملاو دار يانهتوتتال نالت :

 قدا - #4 0 2 6
-ٍ 
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 . تبتسم تولبؤ حد الاليم ومالا بواقع

 0 ويت لسا ل0 يا مكس حتا
 7 و يئامراو ايدل جل زازتكاس نافل اول رم مهلاهس

 ايليا رب جم ءوسعبيسعذلاو ارابن ل اهساللامأ و ميكير نا

 7-5 نيو و 77[ نزلو هزت ةزرجتو تونس تفس جوزف ةئدامدا |
 4 تت ش1 | ةفلؤاماو ميلطالاو يمال لوتس اهرثكام رول ازد نال بس اول وا

 | منوم جررولاةىل رولا وق ملأنوا 4 هرد نلمس و! درولا دف |

 | عاضاو [ةسوجمو [رمملا نوكل اواؤ املابو) درول اوزمب ةزربم ريوُمسو
 | قمل يبدا مزسورافزلاوويسرادن رشم سولو ومقلاو
 ظ ايام دنع دوحم داحس هكا

 4 ريو ع يجو اا
 | ببسالاهسال !ناكذازخلاورنجركلا اوايدنهإ برقم ص

 كلتا نربالا اف ريزساولاو امددسمزافمال نم
 ١ عاملا ةردككوي رجا ناين |زاهتالاتججافزممملظلأب تول وا

 ْ | قحرانإز هيك زخات وسن جا نفلو موكتللزابالإب

 عودي نستغل وىوتاوا ديمونا هلل وسلا عيمر تطيع ظ
 ظ تاراصملاو أع عضالادإ ب ونرازوعو نيمر ةلالاقشزماعأ

 ديانا ةجلاتا درج قتالووو توعابجس
 ْ تحتم ايام هيديسم وطاح |

 1 7-1 موسم 4 تس هصولاه مق كس

 0 . ظ #2 ْ 5



 ب ةايبيسفشفتسم اة ال يل يي

 دايو ركن[ رياقاوييريدام هع اوس م هم جويا ليد تإ 1
 | تتر رأ حانتوا رابعا بارز تقعلَو تقح اما عشزوتشت ىزاا ل لاقللنلو نالازم الت قوت و ارد فاز ئ ]كوم ووو |وهو ندي

 أ ةداقل اولا ظلغم يولانكسر نحزبجا شئ انئفإ عض نالالندانجا 01 3211 نيهلسبن ترادإراساو) ل انجاجرتنصلا ةزعرتكاوأ
 نضام الا لعيد وس كح عزي نب مدار ابتكما اجر نابهرما ااصمالجا (ورنو

 اهني عواد يلانمناعتي نسال تايوعمرالاو عال بلد ١ (01 .[نامز وطال هتيشلاةنلربمو ازسانلنياوزلجر ولا
 دار وو زتااسرسخت رطب وقسمتارظو تصف :زلدانوازوتصاوربسوتجن و فايسع يرجو ةوروت15|
 نس 1 وعسل ع داما هلصاوا يب ظ ”1 نكن يالاانموا لسا نككو إيش الل ضوعو كيكلاوماانغلا |

 نق و زتسرافستووج صنم طم فرو ةنالاابح حورفلاع 4 نازوعاواوةمز بالا ايو نيمويوأ م3 قل اهنالاعطقد 1

 70 امرنا نيعنملا طلذلإ !) يق سنماة ايلذلاور عيضه ماس ملا قيل زعم |

 مج اومن تدعو بولا هش فاي اضاو

 كيد ءانطلام زوق «دإدزر مدع ن اذ مؤمنا تايلعملا عبادات
 ظ اي زئلار نى وابل نيئايد تبل يشل عونا ردعق فوم !
 ذا ءاجترل زدات لاس حتر راسل عضم يا «يلوو تك ١ 2 ظ ايل |لوزيف به ضو دات جرورس بديه ءاعمالاد| جا لجو وق 1
 ظ 2ع ل5 وولاو رجالا ار نمل ذوو يابس
 نضام وقمت ةييتجم وجال :اءلموأللةدىدلا الاء طفانالاقاىزم اير عساوززمصلا نا ١

 ظ | داع مرد هلئرسعت وولادة زلسلاو غر ةرئنع دبا ا كاازاهملا جلعتسلاسالا باو يلح مل !تاملغعا
 للناس مزبو ناحرا | نسدانولتملا رز ثماهزعو سيقما .ىلا

 .  هانمرتو دايم ع محتمل .٠ فلأ
* 

 ع 7 9 : . : ١ ب
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 ومس تحمس تع 1 هايس

 مروع مطب نهم دنع ةيخاحلا د
 د: تهروسي روش ناجل امو يت جدت
 ماو 0 بالا دج ايلي نيل ل 6من

 57 امّمسا 9 ن اكو هدم دس يف ماما جائعكنلا لو ركرل امو
 ناك الا لفي اهزسفلو ىراسحلا نطل لم ةاطعأو دير ارض ناك ١
 ليعو نالها ناكرتد مودا اهنرويؤلانةإرتسلاذاف جامو |

 | نتلرنداؤ تاكامو تايوزشللبايلهازاعمالاؤ ناكأم تفاءل امبأ
 ديد ءاهلتسالاججات نا بجاد نيف طسف ناك(
 لان إةارقو طبرق مطقنريتجوهوا باشالاف لبوجزم حدرملا

 طهاعةازاو.هحوؤ رن نضيو. بيسان اكد هيل دولا | ظ

 ناتدّججاو ريصتورنجخ لغم طلذل ”ءادرل غانتس نسال اكن 1

 :ًتيرزيكاو جيدا )نمل فاول نسا دريس نركب
 ذاب كض بج اماليعدبل بن نيمواتلانموغما كفك اد
 5 اليس ءانمهو خوبطلاو نون نيل يعم داتا تددأ

 ا 05 هيجي نونمنإ و هلظو مات عدت ازا ماو |
 زب! ورداوعخو ريض اانا تسل عا
 اسيل ملإب متسا|هرو ىوتمل |ىوشنلنعطحاو تريل انع خمتداوذلا
 اهسمازا اد مريوم زدالاسبلجت ةميوطلا مراكآلاوراماعجندل |

 / اني اح هع اتباع تابرغالا 0 م هو د 57
 لوط[ ّْ

 : لل ود كا
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 ا وجت + وحس ع جبال تصمم .اتمهسم د دكا هيام د هس حسم هيج جيو

 ا يري رورة يجد زول
 | بعامين عوز | نتعب اطول كلو ينال انضحاإز
 يعامل ورللور اح امنو الددإ ءابؤاهزعوروريلانمهاّيسام 3

 اليئكريل نان ابو قسانا امون سرغالال اهناوواعمالاوّن

 بد نو ريمون كغ يدرب
 نم بيدنا مواد انكدامانيبدحذ هج بعير

 ريح موال, نتصل ةضااء ابا

 : هاه خرا ل نؤخال مذ نا منملا نم

 : أ نارنرتسعلا ينو 7 عيدولاد دامرنمزخّو نارراب ءامعب

 دورا: اهطلإ ع مالو هنمز خويه ج)تكه نمو
 أ انهزم ات ا ءايع!وزش اذاانيدأ متفض نونا

 فلدينا فاسسرنوسا خلا اهمال اسما تالوهلاو نمر غذ
 الزل داننو تايواككاو تاضملاك«ىلاواا نا محاوو هضافلا

 |منم هيت هيلا نقلاو ماراصحا )ضو نويورلا فلا نموا ايشس
 !ل/ت الزم اوما لاو داسومامدلا ةيرنلا عتاد نكةيلنع
 ادب .اديبنا باوصا[ن اكاد داوم لإ ف ضناؤفل | ضني اجت

 اممم لينضم ناتالي هيلا اد نيللربتسم

 دهيم دل
 ' دل نيساء دانا مالو إف ب ا جيان ننام

 دس دع . < اع عدم تاما ع هم ل هلال ع

0 * 
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 0 ا
 مل اء يطيب ىنهاءاللو للا ءاملز يعي از, امن |

 تواجازا ماعلا هههتيس غذا ارم لكن دل تدل هنأ عيطو
 ن يحد دال لا 0 نيام اهنع ميمال وةوارطلاةلعلا

 جدولا نا لشن لاب تايم و نياق نيم ةلضدملا/ ميش
 ظ 10 بيطار لد ءارحتن اتركك نبنفلاو

 7 يااا ءامز ثانيا بسواد ب ةراشا طار :
 ُغ ديالا مب نكمددا لاا بتامؤرولاو سايرلاوقارتلاو

 خيرا مهزيبًيوزولنهدوزشا رام حشا لزم
 مويا زر ةالسدانكو منطاد وسم لفارانك#

 هر هان هتسح انج اورفعل أو نال ىف دعَم]ِمج يدور اك 7

 جالا ةراسعو) هل نانو ءاقنلاةلفيلاو عرتلا# دازيناضع ل

 اراه طلعو تادامقلا هزه عيار ءاكادنغع بيوصل راد ل
 بحول ناو انو واثدافاو ئمن] نيطو جاينمساو ودرولأ ظ
 ظ ِ 1 :جايبالوخف ديم نكي ىوعبز جرموهتو صعد أ] 6ةجاذل بسبع ا

 ايوه كس سس 51 ١

 انتلاوراهلا انجن نركلا انيخوت د مان ومس متفصو حلل دلحلا روزرلا

 1 200 را '

 - 2 ياحي لا

 ميرمالا لوبازمإت اك راق لات 53: ناك
 قرات م رود أد منجل الن 2قالو مكاو هطغصل هيل !ةدالل
 تاركؤملا لهلكأ نالكلذ لاهيا عنان بجو تف عم الاعد ولولا

 زوو [رتبت تارت نام امهالا زر عرس خس هدا نازل ا

 كد سفللا ناذّىد نمل الار سنا بحلب مالطإ )مري نمو جالب

 1 | الس الملا انة هرم داكيسا عسي عد

 0 ايي و وو يس ظ
 راب القد علاوي دا اسباتماورو اولي مش بالو اج
 | 20 بني ةندال فانا تاكو مطالع ميل قد مانا لعال
 59 عادلا غ : اهنرتيمو اهتنزجملا طلال متل يع اعمل

 عاوإلاو دان وولااتيفاحب روقطل ا
 لسمو عزم ]نمزسلاو نايا لد انن ميلعزسا لب نكودوزبلا انذ

 0 هيتس |موم مسوهو 1 هيزجن اديباغلا نوم فيكم واوعانلا او

 ا

 ايام ثواني ونت وخد بد عطس تدان ١
 اقمار ساخرا تانهتاو ١ كيندال تم

 "ع دعاهم 2 6 ل لا يا لا



 ىلا ا هت

 نضل ذزلا تشل هل بوصاراككذلويزاد سالب زبم نكون وع أ
 يتبين .هفائتساوا دما اضع لال بدأ ن عيالك

 راو ةيقلا» اموال نتا عتيد داون اتب لا هين لسمامانوتت
 006 عتاد ضانويلطلنترفا باشا برشو يس وتتعم ءاذشلاليقتتو

 ةءاذلابسم عجم او نوما فاشل بسم زشارايقسروإل ْ
 نايف تسلا مج اك: أبو اززمد ايلا وموزو راو

 انوا باها مديل عفتسا نشك هذامو خوف ةوف لانهناك اهرب

 ببونيشر اص قرات طربفد زال الدمج ونلالا '

 ..راسعو هذول نهدعم [نطت ريل ليم هذاملا] ديس خل ذريشا امو

 لعاب ءاهيذو هدرابلا ةزئمالاهنطمارقشو دد .ولا نهر عم هيلا

 اورييسرعةيزئالاو نيتنضإلا ]ساهي طلعنا ببحيرركلا حاتفد
 وز ةعرسعت ونوع م عاهل ةاهؤعم ةييددإوزنأو“
 لان بولا افهلعتدلازمدنؤ انا ؤرسر !ٍعشداز ةانكط وربطت
 داس عاملا مؤحارتجم اهتكلؤمل اؤرهل اسر فل قو اينارسدإإلا ل
 د غول ربمزوملاف ينم باز عرا حال طالع اذاجما ةيورعلا 1 ١
 ناو رسل اهو زبالاد تب ادريس[ زمزمالا نعل ضسمرلآلا

 ا و ع سيم 2 3-5
 ا املا ]ا 2 1 :

83 ' 1 7 
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 ا ١

 منيع بو مع را 3 7

 دك دكت تسلل ف اا
 0 ديو :- موجع هع

 0 وز
 : ايون قاقرل اواعلا قير وكبأ هداف هن )حيف نعمتن !:ناعتسمل كرمال
 انتوا اهنيانم لك نياالو سول از جارباسف لّركرأشم كناكذاو خاوما

 اكلزوإماورسعل اوصغملاو حس نبو خم نتن نئبويراجج
 نواف سابتمل نادم لام أول امس اهنماين سال ءاهالاؤولا
 | خيوملل نورعلابوا تانل باي ارهنوكم جالا هدد در انسالوتو
 قد عونلاردّصالاو زوم اوهىنلارساتهل نب قزو فيان
 ْ وأ حدو حت منكير ذاؤرطد: د نامن ميلع3 ابو سأتحإلا زوورعرف ملأ

 مهتوع ميت [ىوهطو دو د: ه3 ضأن
 خيرلا بدو ددحملا نلمال مناف عادسل | عيجولا تاليا جاتا
 1م اهتز ترباس اراك
 ن'ئمسم,ىباو نولّوع ءاعمو ىلإ و اموهوقيتملا جاومنازيبلا خلا

 يسرا ءلإؤ دارسل رش نا اهدحا هّنجْؤتلل ءاؤناو اعلا ا اهمسا
 !ناناتلاورن نانا ولك ةطلعلا مدام اجي اكوت رو قدانلاك

 ىبتبا خلوا ادصويسو نوال وعلا :اعلإؤ ظل يت
 م الو احنا ءعالا طي ترا .ثلاثلاو | 1

 ا قردإمداداكمدو عاتأ ىلا اوم ايس انعر هيي

 ايئاءاعلا عقلا |سساثلو :لككاو نيكل لة: امر ايام فراعمالا

 6# - ديفيدي جد «ايتح انا
5 7 4 

5 
 ب



 / ب يعقل ٍِ 1 ِ يب تحد عا فلام مد بتل ثج ظ
 لان نعل فيان نزلا طنسلاذه دعنا ١

 نرسم جرمإ]] 2اس ودا داما ىا ةتجمزرثكا ١
 ربالاماو نيرا شدا ةملكتدتاواجكلاوإكاماءاممالإق 1

 5 يي دياز من هيالآماو هسارزيز غال ةنالانارببزقتاانمم

 كيذا ءاقلا اذه نوكأ تكد واعمال هتضادلا نصين بس
 5 ”دسلا ع نوكيااماوزرسو |]قشاذ ذلامل اىرهلإرلكردج | 1

 ملام ةدسلل جوس علزمزيسو !ذازعمار ارجتففحربإب
 ظ هلا ثءابملابل اهتناللا وك اماراججاراجعا لوط اراردأوآ
 ثرالل كورياواك حادا يؤنكتفاسا عشا رجتكا تاتو
 القاه از ادب يرتب دسو ا واعمال هللا يريم هادسون ١
 ءاعمالا فووق جودي مكوأرلم اويل
 ضارمتوب قسد جبان لاعفاو تي رفاعة
 جنم الا بيها ىاجبمأ جرا جدت ب

 + ا ااا يكتم ]

 بلعل) شكو قيصو ام 0 ظ ْ الل نيثُسو مايل ءانإلا بوردطسافلاهر اح كيب نيف

3 57 

 "لجو ١ القار قوات ور سر ولفت نرالا وامل اويل تشاو
 لفارس كوب ايان ناك بلش و با وريف
 اةدويديسم» جرن عخاو فايا عجتإ عراقنا"
 وليش انتشارا
 اتم بووك[ يلام ©
 ١ 7-0 ديا

 زيكا ن ديزل اقفخمإب كلذو اح جك انهو عما[ : مب وتاني اهزوضاف ان لاطلل ل 2252345 ظ
 . 1 غاوم اسري د تداصملاو لانالامد رجلا يبو ضب ايزمج ١

 فش اصيل إو | ريلكلا: رايز |ثسو وكدا نيم زس 5 :رول اقحوت اللد بوعد هم ش١ حجت قواها زكا هدبكأو مدد تس نسددت وكب"
 جالت اسحلا ركام خلوت ثرعو هيدر بنج طالضلا مد نسال
 سلا شال الع مصور بو# لوجود جو مشي مدام

 اةمااداو قرد نب هحاجوم نع اند ااسانازب



 هم عراتؤالا ل ساما لطم
 باف وزيصو مجول نحوك زطاسولا 0 نيارتأ

 3 نولوراعيزبمل الإ ذ نإ تبرك قرار كرت

 ٠ تدبير ركل 011

  3بابساو قطب ]سمع يلاوواتوو فس نول وطقس ظ

 الا وريد اداساوزسزمدونأدق تاني غول 5 ١

 ظ نالإو زكى ذولل جالا وس. ُثو لو ة نم ن1 هم

 ..بةرقلاانإبليس بايادزا اين بهلاسولا نانا ظ

 لونللا يانا زوكالف زما بل زل ورم طعام |
 ابل .. وادع وعلل اهبس هلو وكرمزاغ ف بع المها

 عراه ديف هددايو اوه رسل رم زوال انالا
 الص اس ءاعملا من عالج ناكر

 دودي مقشرة ماسلا الملة
 3 ما 5 5 : 00 ,

: 7 

 ب ب جاوب يروا سوس ع
 5 هيدا

 اذهب

 0 0 هيب

 ظ يح دع لكاما

 0 20و هاف علا
 اه وزموصما ينير كيا عاجوا نم ناكلكؤ ةفلث
 لدمج حلالا امريكي و هاو حيل ناشد امالالسلوعد
 يي وسارت دلال رفهرلا «داملا تفمشاازإ '

 ا ريو هجيج

 هناوسولالااناو زيها ءاولل اؤمن يودالاومينيحولا نامل
 00 زم تت نيفاراتتسالالا داو ىتديوت# نما ظ
 د :نامسال عاسوالا لويظم امؤعوزساولا عاحو) جا |
 ادووعلل مهل !ناملا ع 17 اوللنالو تمنمالانءل تفعيل

 200 ظ

 | هواية[ تام اتراك ايدو كاضدؤ ل شال بج

 . اسال نكملاذا املا قايم نيكز هل لماعقدإينع ْ
 .| لهدا ملا د عراسنا هيب وش االامو نيا يد لاف اى موف ردس+

 | هحو ذاتك د امو دل اوف 2 تاكا فاما



 ل ام مع دمماعج ورع ع هع 5-3 5 اذ +

 نسا رجاحلادتس اناورعلا ءام لزم او املا فاعل نمد اكنآذ

 داوم المالابحوو ايلعلاراعملاو :دحللاهثبس املا ناكأفا نزف |

 ل نانا ق زن هسن |وعدتيفاميمجانم لكن اذ كانهرتشاو ْ

 ءاورل | مس بكيللذاو ىلا وزد نم العلا سمل) بتمع خيا يهلارررع

 زوايا زوم نم كال ناكر | بال اورتبب روريصا دونم

 الاطلس ن وكب خلود كك نالثلل ورضا لهو تالهدلا

 نال زتتس|ق نتنم»اودلا برشاذاو تدهس هماييغ حنسالاب

 نا ةافنس اأو جامالد ,ماعتساومل اجاحو ءاعللو هزعلا أ

 1 اووهو نوللاو ةلابال اقعطث روب

 3ءابذاب 101ر2 يساكفا -- 2-0-7

 قسد يزملاد رولا ماهي درر جلمود ارش لور
 .دالاهو وف امنفا وكف لهسملا نول )واي نم نامي بنس اد اح
 ,عوهاذ ذقت وجة تس لوكا لهاط

 ا برعراو ةفيتصء دعما اا 01 لاح ا ضاق نيج لدا

 ' د تكتم جوال أو كيلا يكاد بادن[ ]ئم ريم عشنا

 بكت راوي داس م

9 

 ظ .باهنمتسك ذل اورحلا ليدل ر قريش ةقؤزملا تاييلدإ مج اهستاؤلو

 ا انا اربع ' م ل

 ٌ 5 مريلل طقسملا جوملا دب دشلا مالا, ريحة زتساسلل نايل

 ا رانحا روع نيكل كز داو :ركودت تادذحربك نيرلا عشا
 ٍ | اكو ولعل رأت اهنن نيرو هدوزصلا تتش ناذ تارذحنا

 ْ هعيماب[ةفراهخب ا طمارمازل نمو نار حت ارد عرب
 الكنوز درس لكرم أر زي طرا ولين الاس
 2 ؟ر دما رد قلن ن م ةرشلاو داهص بوح ني "دا

 طس و جايرارلاو نويسالا نوكأ

 يه اا خيول اؤاط د .
 | دأنسو ا دوب هاا اهتز وكونلا هون تلح

 | نرؤ دبزن نمو داون دلما زفواتنساو توتا ْ

 ةرثصنونا نمولاقش ردؤهدلل زل اريمصن رند ود ناصرد |
 قيدلان اد دو:سالاب زيكا ١

 ا رو



 هل

 < اعز

 ١ قول ن لبو اهؤكو بادل ىلا هريدي س حرفا كءاو علب مب تكا فوم ١ [|
 ١ رايلواكأو نوب امال | اوحو نطياهنفوخنىا سنن ورتشر اللوم ديد فازبومرد ءامييؤةنمدخويو فس 1 3

 ٍ يطل ا تدلل رطل الإ ذو مولا تح - :ردازعلم هنا فكنا زم تكره تاسعا. 1155000

 : [لو باتو راحءاب وعلا بإْسو زيللا محلا) سوقا رحم نو هه عحاعرو م نقعو امدوشعوتنم ريثدإ نهد نمو لاقط

 ١ زضانلا دو دال هوكي درولا بإرشو ىداندلا بل زمن كآقآرزبد 1 47 وجامودهسارمو تنور ةيدلارةسوزتالا, كب خرم

 ةضارمجطارال اهناو ةيرجت دهدطا ة رمان هوه يمان جاوا منع تحدها دل - هجم |

 عفت اىزجحلا نيلجلزجا ن اكو خيو عاحم أ نم عقم ةودالاة دعوا لذا نام ريال يشل 6 هيف هن ٍٍج امرسو أتوسل |
 نما دنغمس يضم اف يضخ ناكا غنا جمد ْ دال دب اننا جاع ” |نانصا ميج ١

 | حوار ه5 مالو توكل 0 ةديدشلا ورا ءامتسالا كو هريمل : ةداشل هلو نعتس دلع و انوطممملا سانجي

 | ةعهأو ظ ول زطعابلو تيما نبدا قلصوةوتم ةخورطلل و تاو

 رشا هلل اطالكلا برايلاى داس نموزعوريويلاخبت دهام دابليو انذلسأ نذل كرتاامأو نلشاورفريؤ تدلل

 مزج 2ي داهزيذد هاتف ماظعن كن سجد ناري نان ظ ةلكيطلا و بيزلاد نبل هثكا عقد نذاننإ ج2 رساوهه كل رند :

 | نواس هنمتازعطر سل افق ولسا واتا شي يذلا ةاذصلاو رولان سادودشساا قالافليبرشا يبا ولع اكذا

 ٠ سرعت لبس داةئسادجىدلا مسلالبعا ستات مما اننالا رمد رافعا ةرموربخلا ءاباسكرابلاتائإذلا أنو
 بباقي عنإسم م بلا عطلاو هيهركأ أديئارلا بحي ورام ظ ليو ماهم ؤكرللو مناط داس ماب وعامل هل لسا أرجل 0

 | عت بيغووتوهاررتع ىرجت د سو ناو واشحال|ىوؤينو راولأ جنم ير ,زيملأئاردتا نرريطم ن وكنز قذر تالي د زيسالا] هانم فر
 ةزوبوس بوسي ضال 1 نال هاب ىيارتص هلاك واو نإ رؤس
 1 م 1 ئ :.رنوت مانغنإود ايما 0
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 رعب هزاع

 رفا

 0س م مس ا م ع

 اهي ومس مم دعا
 تول بداقعلاو ديجي دلو لير نم عطب ن اكوحو فنجازآ يتلا واحح |

 رينو اة فاسق غلب هزوقيالازيدا» يتق نموت ةيبدح
 تاكل جيس ماقام بوحي نا بور يرلا خيسللاهرغاسنم ظ

 :يوهافو تاب لكك" اسي ياتوه بز اكو جلع ءونرحنق هز

 هييعسم نضع اهنذي كيضالا او خام نها ؤانح ال ١

 5 ةيويتصا]ئملاودلاهمسالتدغسا اهمد يتيؤط هلو.
 نادرا ذيول وقداؤياغملاوروزبلابديمنغلاو ملقلإ كرم

 ناطور ولا نمزفللاو وشلل خدلاو روي شف د ايازيلّو ها تاداكأ

 انكم ثنا تانورلااملو ننس تؤ لورا هين شلل نول |

 جيراربس زال ناودالانم فلم ولاهننوةطهداهنورالا

 انما وراللو رول يؤ ناعيا بيعي ديه دايم

 :تاهلاللو سان اكراويلسابلأب مهلا هيه عطجسرت ايراسميدنع

 كك مروا ناكن اويحووا هزيرتحربتابجهلا راش |

 كود ليلاس اني اقفاصلا نمدسم نا بلون اربتضركلا كاني ١
 "م (كضريزب باه ايلا اهلي .ذدابلا تالا رجاله ْ
 ثازو انولورمب نمو نأ لاثدزمو اميل ضار مإ 3 مدن هتاف

 00 بزسو ةموأندوديإلورول !نمو نمو مماردرا

 ان واش هيلا 58 ب 1
 بم 1

 3 2 ع .٠ !الاًيودإ 2 51 م ايلهامإ '

 ل ا دا ما ما 7 د 3

 / جاملاوآو ييدوربشرايللو تشنريشل ااهلاماؤ ل يصرقو باغلا نم
 | تترد اورتن الل نمو عريسا ءاع نتح نمل لأسل ناخذ

 مطشر او قفواوناكينبد نآس روج دا خط ككلا

 وب ايي بلغنا بعدام
 5 5 ءامرجند اءاررطجت ل جسر ا بيلو يم له

 تعط رمش ثلا رو )يعم جرريكلاو تثلاو خوبايلاو بلف هوه نم ىو

 ظ ا نحوس صال

 م ولازعزياككا اماو خا ايزارل ا ءامانيباوتسو رشا نيشلا عم وبطل
 | تيزلأنمو دي :ايلاعن نم اجل لقوهد

 تيوب نم ملا ققالا همن بيعرف ذزج تجلب مال
 تام ذدابلا لالا اهو دالاإسم كيل يطأ ضزالاو

 0ع ا هوي

 رسام

 ا دانا ةاضا سيزار هيو ىبهلا مناد خول

 قفا جدال هل نمتلك الاخر اضل همم هتثااه
 و نول نمش كوألاسوا !رط ناك صار اوكا ليئاور مزراؤرتلاب

 مق ءانثتامالا هلا نجإب تاناويلإ عج نولدو ناككياىوشم

 رو نيا لطملاو يكل قا عاكتا ورسام يس

 52 د تهييج نوم

- 



 حش دن حس مول ١ هج

 اناا 1 ع تاي

 لتاللو ىو فصل لرماّإلا وتمثل الا هكاؤنلا عيبجو ن وينزل البو انيبا 1

 حاد تطل رتكاهلاو يلا ودولة سامو اغاو
 "أ اهشيامو اهنمهئامون ايادوملوقاملاورتبإيبال ١ مئاشلا

 هذولا ونين هريس

 يبرد اياصونمحي رع و :رادازكيحم جراربح
 1 اوءالجالعمزيلكلبعه شفر ظ

 اديني يدمي اهواي عتيكتسمءارلسحي لل
 امرو راعمإلاواذخض# أدحارو [رثك

 ْ ل نسادديلا جا اتتسإلا لا ذىدا ! ٠
 تدل ملال مايل ريك برش اهدا ال بشو مطكدد ظ

 | ته ااتأم ا جازم كيلو هتان ناردراغشألف ؛

 هل رية عحس تاق

 الن نالت نشماوجنعام/بخرجيامد بابلو ْ

 ] ' نينار كد مهو اربي باو

 وراني وتحل )امل ملط يقول زيطيلاو مهين هلاتفدز ارحم. ا

 . قئكلاو طينشتلاورإ اية اهدا ثقلاو تاطهشإما

 ظ مارا
 ظ اذعرا بيوالنلاءاورزس اقل مارتهفا وال داملاد بظرلا |

 لا كالدلا ةداما

 | د ملا ضفصور م اوتالوكاملا نم ول ادلؤن بايسال فب تاوا

 علم 27 وسو دع يزل

 اا مالو يا

>< 

00 | 

 ١ | ويب! كلاوبهذ داعم نإ مرلوتلا حا همبدا هعاواوزبتلا

 | لنو جلرسعورتعموا7ز1و ةدحل أهعرتلعدب نريد ءإ نار
 | ملا رتدودلا نم فضا اذه ببرقل كال ذو مسرلل اصوصحف هأيطلا نم

 ١ يتاقيط او ارض بجو اهو مدعللا شيم اهنوطروأهوعع زاد
 ببي لل ذو لآعسلآ ت دجلفو نامت

 1  ديطلارمبل اررجالا ع اثرا

 تبكي ردصلا واضعاو يلاقلا)لا ناييريل از هتتسلا لل بيب دعما

 50 اراوطنا ظعئااىضع
 ادع تراي از تيوب دن ل
 رماد يان ايدول .اشمدالا اهلع

 دكا نما قاطعا ذيل تدب
 متفسان ايزل مناماتنلو ازاو لما, ىسم كو ملومعلا لامما

 "تو هند لتسلم ناو فيس اهيا جازان
 | ديل عال واجر رافال : مرر امأو ةويبلاهتد انتو
 يانج تلو مرام نوكف نمعتس يروح, اعمالاىلا هتميضإلال

 . اهيؤيوءادمال ا تك نغو ع نحاذاوزءإلولا

 1 لوهبل ب
 08177 7-- لطب <<

 4 واو زرب نادت لرعو و ةيسم ما هادو
 او

4 



 2 اؤهلو ناو حرار هاوركا بس علرر ظ
 7 هابل اير زلاكتام.نماوا 0ص كلر ودكر اهتقوكو
 ول اهنافواهشنو اهني ب جزمه هدا ول اكج تيري أهم دامزنلا
 ]1 لا ببلهنياند عتق" بوس زوعاقدر وعلاء دونا

 وا نمانل نيروعالاو نواؤماؤمل قياطاعد دل اهارو ردت مار كار 5-9

 "درا نشا تيزعامأهنلو مداح شكومدانصلاول وطن ايتدام ظ
 ءاعمل طلب مشيش نادرا رن مدل اهن هك نيدشسل اوزيل
 ان !ءاههقاو نفترض دلت هنماهطاينيطاع ءاشغ اهجلع ترو ظ
 م يكب ان الزرع ةالو لوسالازعمدساؤبال
 طار نسا ال يل تنكمل :ة غم تدنااهلوفناو تظع |

 اع :.وم عرش (ضاولا : دامت ةءاسرالرتراةناهرو تيسلا هاذ

 ايئانا اهنطاويكأ عودا ميشو لب وها ا هكو تامل امنع

 وهن اقسلاو دوس فعاد عياش ايلا
 تاروليرلار أثبنالار انخأ يماجم اليل نافل موطرو باعللا اليس

 رب يصعضو راهيلا بشن نارا نا يس اايددنلاذانتغاو د

 )علان جيززيسو ناييردا نماابعم وطرلاٍتنخعا راحل تزن |
 0 تيجو + 27: 4 ْ

 كي معمم

 2737213852 يري
 ْ بج غامرلاو بلال ةلصاولارّيدرلايبجال رثكك لل كوول

 , ١ سيلادإ دإ ةاقير لآ تيرو بكد مامطؤم ينمو نايمدلا :زك
 :ةمطووم ماكل ةئتسا رزمداجدلا بلصازييخ
 ليهو ريدرلا اطاداجعنم عئتربام ايدها يذاثاعرو ناخلاولا

 م ذا نليالو عجالو ذل طق الئاعوس ريتا طز
 انييغم ماكس والان . م أبل اصوضحو ناس الابرشن هل
 | انجل اوك ناوحلارعو مضي نمو ناشدلاول ئهنس )اكو
 واوطقس عجولاو ماعلا تيدتشل اذ أو هعمودالئطعدج نيرع ايدو

 : نلت نأ د ْتْمولا انهرنشرزعادد نيعرم م اكوؤملاو اوبشن

 نويت مهعيجددادالوذ هذاثف مهنويعتاولاو منهاولا

 | دوأيدو نتن دا منهوبد تلد اواي ايدو جرب ةدان

 | الفويل عامتسا ج العن ايش نتي حم ادم اد اعد قرد ها

 ظ نعت داييدلا تاملاسمؤ وت ازيزد بلا هشداز عدل

 ١ متولعالب اقنع فاد ٍنوكدملا تالوكالأ نما هرلوم املا نع
 | هد اهلا ومره يو دابق داود قي اهم اعلا

 نع د يم مح
+ 
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 بس ل دمع دمع 1-0 ممم لل ص -- م وس

 اال طولت روسإب نانا داءانمرمب ينكر !ناييدسيطلا |
 ظ 02/600900 مدلل تين

 ز52 لاا[ نودالل طاع ايدج موجع تاق نينلأ| ”
 5: يس صج

 ظ 5 0س تكاد دج[
 ل نوهإل ثم أن[ درعل اورمصل اوربككاد عومناو نيولاو
 نات زخم هترو رورو ج تلو
 ليا دددلا مورا اذا لمعت هياغل نم فنار دوام ورجسألا دأيلآ' |

 : ١ عزا ات
 0 مرغنلا اهيوكي عداه مطلب بت

 هو . 2 ا واعأل

 رزق

 وشكل او انسانلا

 ْ ير هنواماو ارحب عتولا ناز تاتا انقر

 | اكسو نافاو مولا وجوب أنبانم فصلا نع نورك ادور

 2 ةمداقس قبو ساي غي لعتلملو الار
 ار اكرر دم ناليسوم نوكج ا هبلا مدعاذ لدا عقل اهدرجو بع

 تاس بيجي اهنارانمع
 نلوم سا ندوه اذا ناوا مل اناس ساونا مد
 |تساو ١ تريم صفا عراقال الكس زغالالوؤسلا تجراولت تلا

 ,رازعمو بأحوال هر ميول قالا جولس 37 نسوأ

 | ةمكر لقيم هده طلي تاعمتو قددا تسول ماتسوا زمن أوو نمد»
 ,م:2الافتعاو لجتما ءورالاو ا ةضومل موه وايشسا عيمجزشودر ! (يلاءامانم

 2 داب جلزم ووو اةريلانوكبتق 73 ضل امرتسل قم؛ راص

 4 كرب وا زوطروا 50ج جمر لاذ

 جولاورسو مدولدا اهلهرتب بيا يلزم ءوسقا نتوفعاسا جلا
 ! توك طقبسوأ ررط سعر :كنايلا هل ضو يس اباسا ملقا

 ارو 5 دكداتسانمشت



 ,روارلاف ارم نم عدم ءانوتسا نوف ةارسرم از دق |
 ل كالا زم قير جود نمدوأو قراها زل كلؤذوود'

 نر الا د دافيدت بساهزارسو ماعز ع طع |
 مو اروصا: بيسنوك

 ورل جاعالو همضد نوكأ ذه تا اهطارع طش سبب

 : هاتي اللة دلت ثري رمادا
 ايدو دارا زارت جتوع

 جما انك ايدش درس ماكل يشا] واتبع ا
 32 د ةووزسازئغو طتمو زهنا اهنوةمجويطملا تاينا ايزل

ْ 0 
 .ةشاانهنا ع تزتنطازاو طّمل لي و اعلا 6

 ' كرم 7ةنارشغن باص ازا ههطقو وأب مزح

 هجم ارم

 | 0 نتدل يوزع ؤوهما نمو ىذل يانا ؤلقامان ماسالا لالالا
 دفا رتسالوا سلا خص اءاجمساو ا اهعوحر هجرسغننش مر هرولأأمإ

 قطلاءاجأ قر بجو مب اع مادا أهأيامليمملا نفطر كالا
 | قفروا د نهرب هيه عون جاوبلا ا6هرايبو هو ترتب ولا

 | ان دوسمارهرد جوابا د نا لاك :
 | جاللنكا نانا طع ضيتس ريتال ءددتمركوت ابجو يالا لال
 | ةيرتز تاكرااهدجب دهمملا تخيلت اذا |هناف اهاهتسار
 د مالاو شياشمل هزيل« اهراس هزني ايساهنن تن
 ' كندا نموت نا كل نماض اثرا جوابا ككد نوكين )كلو وففاو
 ١ ناككنل خاناذ هوز متيدو ءاملاو عطيت ق امساو لنا ثعو درو
 دوثهزخوب نا ةددرش ةدارحزكيللاذا لدم تادودا مرد لام

 ْ اهنم جر امهر دجادتمسا نيهرد وما زي يادي مل و

 دعا لكرهفام اصيل ثخاذماو ياه ناو بش
 ١ تعور عاد رونهيو نهانا و ار دمج دددار مام ةعبرأ ش

 مع مجدو أدريو هيلعرنمدد صامل |جابتمسا روكا ضهفلاو
 هوو دم وعم 4 |

0 



3 
,/ 

77 

1 

 اة ل ىبزتسما وص مدنعواماهزاهنتقت اتت
 تقع نوقرتالاؤو ةيلصنابصع اهال ناو حدهم امرعيزلت
 تب اوالع نطل دالإ ل اهتساوزيحنوبلا وا ركفل لح وستاو)
 و اا د يعتد +. ةيطتمت

 زل داما باعة راهسن لانا بيك وذل كسا

 رام نالنوللا راس :ثاتسال الا ١ ا [ةزودم

 يال ايار بابلو جاد ووست عض رغقلا ىدادوس مدإ

 تبادر ريضتلا جان لن ولا اصوصحمةادر اهو يال ولماهو

 كلف نا وزس اندم هلأ قنمنؤر ءاذهز تي نروتا

 1 لوو هادم وما حي !نوؤزسال»

 الا ل

 2 يب دمعس ا يما
 ل ةريمازر يوت لن عتاب نست عانوا بالو انعو جدنا 0

 ا يال ةتتاة رؤوس بام اهدي

 اييلؤن ىتارصاوسا جوبا ورلكالساناعا هدوصيف تاثزجلا
 | تاور بجلحازو لودر, وز ةطيل اهداوبؤ قنا زوزسال نم
 | لخاللا اهإسو ضارمالاللمد أوم غنسسالا دفة مارس زا

 تمن نب)بىلاوهاورشتسلاو بيرجاو تاناسلا نماللنكو ظ
 | تنالا ينحر يكول نبوا هلل وزر هنم ضي هول َفهنسدانلا ظ

 | ى[2راهنمنواهناروالاببس وكم ديكاإ ممل كات عاتحالا
 ات زججو تانجرجاوتاباسنم تقلا: غرا كا ثودسدب

 ظ ميم ادا قةرضفلو وسان جنزوسفا كاوا
 1 ءاخساو فعنملا لل |يهي ىتحاهنم ةل ايسلا مدل |رينجنا بجالالايسلا
 | دالي يجن دوجلو دوسإرغ مدو مريد نافل ءاليتساور ا

 ظ هنا ثلا عرق مرا ابا مجدا[ هتمدال
 | لول يسأومل اباحة كالاو نيطصلورومو ,غانصل بلال جيس نا ذا بم
 1 رح عيسم ده هن دك زرنا موصو منعا
 م هيو



 00 1 "ينل 22333017 0 تيوب :

 اعحصو تروح

 دم ب اعنا | ظ

 | د مطل | ةسالا ارّيص أون اكوضكئانم مدلاعطتو معنا ميظعرياشو |

 22 اتاكسامارا مانو زيف - دالا##تالميدلاابا

 غل باو «يايسو را مص ايو ظ
 1 ١ ١ دعو وفاتي رتل |

9 5 
 د ب س#

 + َء د

 5 ديف رج 0 8 4

 أرى ودم تور ذب هينونلا تاروذااليم نا بوسالا تاقدذلا

 ربك #

 8 ىلا عع مع

 01252200ب-بب7 | لفي جاؤبس وماول روب ةدعتلانام خل خوال انعم داكنا»
 | اهله يرد امؤداف يرادزلاو ور نل اانا رلاسإد عمو ااهلعو
 | هبوعين وكنا هدهد و ١ (وخيو نمسا نم عكذ 1 ئلسأي د ارمو

 ظ قبلأو لا: نمره د اوماملذ راق اوبل ور نمو نايس

 . قولد ارنمرتماو رول ملاكؤ دامزو بامبالوتتسو رس | رئجد ارت
 الو رانأ بزجتنجخم ةحلانرام ار نخُو ناساؤللرخقرب 1ك
 ار زضواو ةحلامتكستنذ مامن نكورل ل لقرني و و قع اح

 ء مها وسو مد دال [يماهبىوملاو ترو او كما ةيجلا نيب ظ
 | | لشق رثو دالارياساماو حو تنرككأو هضاحّبرزلا عمو دالاربامنا :

 | اهنمتاي ورمل اهزسورزكاوساوذاًنزشإلا وفه ]غار انتا
 | فكدادلا تحاهنمو عدولاب دوعن رفا عضال ٠ بح

 ' قورشنلا نهيب َكودزٍج رهو رميع اورو الما رييبم
 تود اهموفا مثلوا نيودد نسر شدا و بس نيتي رستم ١

 | نضرداشو ءاومرموكارزب عطش إنو د قدس منخل '

 أ ادا ةارْلاب هنمسلاو قرنان كبت ءازجا هيراررلل ثبنحوزجإ

 أ مما نان م نب سرك زيد ديد ام رجم »
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 3 < تو م حو جرس

 كلا ةيملتت رمت ق ساد 0 اس ناثوامإ نمر ددادتم تاي |

 نوف ذل مليا ناو يدوبلل بئبؤلا ةوزالازلجم نبيا هجلو
 فازبا جدد ججورتتلا نيرا يشم الرجز سودا نينو ملا ١
 راتبا جانجونا ناندالا هون اوهماازعأ) ةوويقتسملل ءاعبلو |

 ام وع ا لطنزاا مؤيال مقفيف ٠

 بيرل لابوك نم جالصف علا لازم اوت 1
 لسعو رتجا عددا بلص مدوو أن هني ردنا ْ

 ل هيو د هجوم رو يروا 1

 يوب مطله ونسال يوري انماناماف |
 ْ اسم ويم بج نقلا

 زل: نمقللنبقرفلاو ميكروملا دود لس د تعم نايلعاا
 | همي 1 جيد ههاؤلا ناسا لشو رز طابا فدا

 3 ادرغعم نواكرديلا عي اهعنت مند اكايدورهظلاو نايا واتمغالأ
 ٠ ااا تكلا 0 خيول للز خلاب ارو دفا )

 2 : ا
 ١ اذه '

 جات زلوم وجتكذكم امزعب مدد ملاو ١ طا مولنع أماوجزلا

 انيثمؤانيد ددسو لاقنا نون ازيالل نم نال ثع هيدي
 اضم نخ , ديوسمو يقال

 |رغتسناور ويكند بيت جهال بيك وهنا ةلقد جوقددسلاو ززيكرمدأ

 1 ادع, بدنا 9و راعمإلاوربولكلارورس
 أ نيلحادف بجبتراكر سيلا نادلونلا اوحالاو ماع الا لهو هدجدا

 كيم نبل راي ال داتتنارججلا باج جا:
 اخر ةبوو جومانا بور مز ةينزجنوم
 | العلي ةوقلامضاملاضادددس كرين نال تايد



/ 
 كنسي تح نت سف ب كة يع و دي اج

 | و يورايبل تندم ةايع نسا وفوس فال "دلل مزاجي طرا ٌْ

 7 نارتو ل دل نر لمؤامعناةةازل لكيت و نهلويورس الصرع اواو مرولاجتلقق رنات نمو

 نو ؟عاتسالا ابتلامآ و داهجالا ناسا ينير وارتحل ةلاقسال - كر نير ءاز دايما ابرك ددإبلا يصوم لوطتات | "٠

 277775313 رامولام اذا وان زجسانرجر تيك ليلة وورق بحير اذه ةرىذار دك
 ١ ةلس ءاصحاذا ار ةعفدرتجت قاف عطانا جبيل ند دارأزبد اكد دك فر ها زك هادو

 ١ . 0 17رئاطهاو ابك يد اهنس يعم ديكأ ارب ا ددنيمدددما هلكرت فازه رو هوس او بشت ٌْ

 ١ نايلؤزتير عل دالاؤ وس دطصو اناقه نام امس فرت قر مل ةابسي جس هاند وره مرد يشل ادو مغ 1
 ١ ١ بازنالا مدزتيالاباللؤ قفا ذ هيد ءارؤسلا ءإقيِ يس نمالا التان ضان نايل عاما ةزتصالاودوحالا ناو اهننارللو | 5

 مريوم ميما رو توكزت هلق مدلل ول ياهلا وتالاو زسالا طال اربمداوإ تتتا 6 :
 كل وبذل نقرأ تامل رفات روك اىااهياجلوا,نواذوسوارتو ]م ضيحا يسن وفعال 5 1710-1 رك 0

 و ايار وقل | ةنصتاو] ءاووسلا كب ناوي اوبس و اتجالداوساون صنم 1 د 0-0

 نلل| نوكبو نربملا د يبج نارحزرم ثد اهل ناكو هفرارعرتمالع دبكا الار اهن|لابطاو نرد كا مانا افدحلو | هيتس عاش | ست | رم ا 1

 التو ز اريل زماب هولي ىدبلاو نهسةلقوركحم بلاغرتطع ماراح 01 لسد نارلا نمو ذيك ةنج م مال زكا ؤزدصالا بيسو قلو | 1: ير 27 9
 نا ةاقيلا عيرتمالالوبلا دام تلاطاذاو نوير اوارلاذ ل تب دس. يجيب مام

 وابا ألا ةزئد ميك هيدازعل يي ناطر وتسالي ميزه ل دال
 اما ا نار بروج اكن مد ى درو ئاسج ريك باصاو نإيلا.

 , احناد توسل | ركن اد رنجايلد للنور شعيارلاوأ حمانلاوا

 تفقاهيل يداوي نايواالعبمن ٌْ
 دوج د بيعت جما
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 سمح

 ْ رسم املا نالوا يلورتبطاادجبزهت الم( ظ

 لد /يرغنامؤادزا هن هزوجوملا ءداملا عنتيدو هيكافإمإ : / اكرام دددا نقد مسا ىو انج« ةذاقادلولل ج]م ]دج جوما» هاخ

انيضكلارزنزركاوام عموا هدحو ءادراجلا ءام,نطمال] نزبالا
 6 :نان

 ا ريسياموا ىداأي ايدو هدحو نضكسوا نابفكيتز ئه هامد|ئروزلا

 ظ هنبئودا نيضكسرْنَو و ِتافْتس اء واو وسار وسالا لوصالا بارشم ١

 د,نامجربهاش ءامىد|نصلا )هس جره اربد لبد ايف نورا م

 ظ ثددو نصى د تمد انعاوتعراجزمايل هيف عطب ادد نوببس

 ظ تويز لهما نويتمالا 2طووآيوسا ءازحارنو ايف ارو

 ن' كن ةدرعل و زكرم لوتم ومر جو نوم دارو دزجوطسأو
 اذان امعزلايائكمو عزو عير اوس ذو

 ظ رق مانو لوساوسد ا برجام تاما اميل, نيزك ظ
 0 عاضنو هوقو ناشوأ يسري ن ,نبخوبطب قة يورط بكت ح وليك مم

 قال .دال بت اح هان نرالإو سوزلل ءاعدو نعال هن لادن
 ٌ لاسر جافربوؤإطر كم دا جاريد ةرورس هرغالا ندا ظ

 لهو ٠ نعي نيطبوأب لنوكيا اضم داس يجوّروزسوأ

 _م

 5 م هج ,
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 ا دش اكرخو بيدا

 | رزه تاكأذاو ركل أبو 0

 . | عا داوم عضال جت جيب وا ماقانالق فاس

 وع هشناورلا هلاز ااهيحازبرما وحر جوتم نقرا جالع
 و ونال ةلعانلأ دال /لهيسلا ميو دالإمو الانهار فورعملارتودالا نما

 َُك و مينا ملو مرو يدناملو جري جالا ماوهو طق بيدا

 ادن لاماماو نامزبكو زثان ماذا تاو ساوا قيس دمت
 |ةليلغي تف ضرارس دصعتلا اقل ]تاهل علا اماوز ا 1

 | 8 تالوس هننم تابورشم اهذ عاتمارياسر هدا عيفاهناكذاد
 نال سالشم ءاعرتدقصأم ناد هيولاو اهنمانضرركا تاطوح
 أ ظاذاو وعلا ةإملا نزال ]اهتسما نم احر امولعد هيلع انما ناف

 دي ييم شور زم عضد عقم ةةدنالقلا لبا
 ظ تبا

 نإلفصلا» ايسالاف ظنلام نوغمتم ناو للراصصا نإ تين قواد سأل ١
 !املو يولع ارتوم نيترو | اهلك زمصلا هاملا ف دول ةيبطلا) كح كا

١ 

 لازم داه هدقن نما تاييالا نمل ثمركيت نم تكمانا )

 باز فيجا ةامعزمزتي واننال اوعبوتنالا هند ريورشملا

 رسران رو فينتج دار افسلا 0 يزيدك هاذ ءاط هيتيقاو |

 أ قليدك ن اًمواسسوب در دوس[رعمج نعجمإلا مثل مثلث لأ لبس ريدم باش

 | انسانا نا الاس نيام نايف هنيّتيسو | ١
 امس تتصل 1 ا 8 دهرا كك

 ل



 ممم د 1 ممم هج سس

 ٍ | توضيب زيكا امال عد نوما ف بيساا نكت وَ ءودالإبو تمانربكالا ناري ار رتحلاع ةدورب تاكناو تايفطلا١ ظ
 اشيل ينلد دلتا ناكل دانا عجل نوهت ما
 | قيطم نب عيد رربلالا نب عبد م اياامنيس]ليعو احن يدان

 | لوخاللل ' واقر طلا زل اق ارو ٠١م نكد نانشمالاو نوهتمالا

 | يل نوكأ قدد ءامذ قدا كلب بلا تع ءس مك ودعا ظ

 . هنود يف عرايا ملا "ناد ريف عري دايت هلع تير

 ف نامو) اف ىوثس اينوهس طير إرف نود بل فغر نينا
 اميري دس“ رول 6 نيضكساو نييل» هام بريم لاذ

 ا | ةتترادوسرتكراوطلام نوفا دن تاهطعلابطلإؤ زضترتداما
 نو وطرف و مرءانجبلاقلرادوسلا أ قاوسأ عرسك مدلأ هدو

 انا رفت5 طنا مرو ىاتركايزكاك بارداناهو وه سوأز

 ام اروالرغو علا طل|ؤلتمنآ طمإرسرلا تش |)6لغسإرلا لسد
 ادللصالل تورس نناحمار اولا يشري اعساهتايد ةدانلا

 ديني يس سف بت

 0 يسال تادددملا نمد بلا ههنكءلافلؤ سان

 / يحاصو لير قيتعلأ ءالطلاب ءاش خاسم ةناند عننا« نيفز هنو

 انو ريملا نمثشوت نا هانز جامدران د الا لعن انين 5: انمئااداس

 | نمو ناغابضلا عفو مور طفلا عاملا نمو قثاداينومتفلا نمو مافن ١

 نازي جاع ة.فروزبلاءابجوقستو بع تره فش رمت قييذاثلا
 ليكى وفد هدامانادج] هطلت هتمز ا طلامأ ناري | عامجاو دوسالا ْ

 لاو هددس حالو اهل لخمشن هديعتالا ايلا
 طا خوطم)بع اهئ تس ايو ءاووسا عنك ثنا اكن آو ةقعْسَو

 نيمو ناف انما ناو عْمتس ذا ,ةنارطلاودالادط لا 1

 لابي اطلا ةودالاو هةدنيلاو نحتالاو ىز وزين انيضفكسل ليتل نيل ١
 اًمولوصالاودزطلا قو أه ٍٍخ انور يكالساو نو ةفواوسالا

 ةدارختاكنفركا امو بلشنلا بعل لذكو نيكس وول قرد
 5 ناكناف تاتا ينم بيفراحرد رولاوظلإو تناككاو

 لاوعلا در اب كدنسو انا هيد هتف" بكايناو ”نكذلل تاقنلاف ظ

 / 8 7! ٠

1 0 
 د وش
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 9 2000 ةبعم

 - فخ سة بويع يع

 [دد1 بماي ننيزامطلا نيس تشابك هضحبتودا ظ
 0 دينا لنمط تاداسو انكرازهتمااعاي عد ادم | |

 1 انكم و نوورطنملا داثاؤلو نحال لكم نانيزات نتننالانس |

 ْ مفلس تالا نم و مو ةنجئحلا وهو نإ ”حوزولا نمد هتك 550

 دار
 دس بيب

 كا د ا سم
 هن تيس سوم. دس

 ول“ 5
/ 

 كو باين مدون كري يلا مدل اوم مان نايسدعنلا مدلا
 ضو امك دن ايحالإو تيكر ويسلم الا ماما
 ليابرككن | يعل زري ىوز يصل اد ىومدل اوعبن اهيل مرول نم
 ا ل , رات لائاو هداج ]تدر رج النسا نوككو بض اددايلا نسوق
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 [كةضا ل والاد يلنسمرولأاماو مروا! طيس غل دناد وهوا |
 1101و لديه سرب طال لذ لاو نطل وطن اربح نابت ١
 اد دسماداذ اريل هناي الإبر جربيوليسونيم مدد ثالث
 دات اهو جارملالعوربلا هالّسس ا هطبيسلاو لع لطمو ءاقتسلو)

 ةرسئذلا ةرولاوا اهنكترتضاوتل همحو مرولان ادلب هنغلا

 مادام اهل منعلاو نسما نكي رطل ريت ق ورمل تنم شد
 ردا مرت احق ابسو صرت ح تدعاعروزفلا نم |

 لمروس للاخ نابع اةلمؤد 26 ءانظو مولاه

 ل رضا قدا مىولاال ل هدايزلا هديت لم اككا بعلو خلا |
 انو اجو وف ثرملو اهللإزاوزفلااهكيد اير مضت اورمملا ديوب
 لالالالا اارط مادا باضماو لاجيت
 ابن ريد وصم ظاذهف دل اطازوي ملذاؤ +ناكوبر ف غال 6 |
 16ر2 نوط زود اببسإل رد هلنزوكيو همازمت وطين
 نون اجابسارتع ا طالإإل مرييزرلآ رارفل مازخال ةامزق و ماجكرد ١

 الاسود ةار رطل امنركدارم دات دعنا
 ا نمر اك بما ولم ايوهراطاإؤ ثوم امزما مسهايببم
 .اتمرريضتهمم ناوز الم مدس |ومانإؤ مدور ثدعزم ا يميدس ف |
 !( ير طا دف مدلا ةهتامل تانورإبة شالو نار وكيف لرطاو |

 01 ن[انواققن ماو ركنا اذتبا تام ناكل
 ءااغقا

 .٠ | 90 نرالا ريال مدا بج نع عهزاطلا قولا ةزينلا تارا
 | ىامسالو ةرارتلق او هيئام قدا هس نذالاىلا]سدعنللا قيقرلامدلا

 | يوودقا قطروس آو وككولإ حمو ماب اواوهلاو هددابنرالا
 ئ ْ كترطمدى !اهمورقرل خنلإز معد نئدالاد فنالامدىآ همر, ْ

 ' ايلا نم نال لإ زوو افوبقررسو نحل هدهو نذالاو فال
 2 لتعازاراهئلابسم هتكرو اهمد دلل تاوريدل نعل أعفالا هرددش

 تركو ترك | اطل القبلة تفتت وينج رككيشن اتمتع
 انههنجم يد اهم تينم دكا نم اع مهام اووسلا هن
 ف ورزتك هوك ووصلاقءاروسن [ل نول واق نابلا مييجننسو
 ماضل رقلاوسارلاتاجىا تاطاطتو بورتا تقر للسلا مهلا ةلقر
 ]طا كلك درلاو ديبلل مدها'هلَعل سيغسلاو يقرا مقرل كادر
 الت امالع سرا شلال ماغنا الكامل ندملا نعجز سالك تجتا

 ١ "للدجاج لدم سدد مظحا ف هر | اهلكل ىلا مارولا
 لاءدو يفزلا هكدا بريال كتإئلاو نقلا ىلا لع اهدورساالا
 نإوف باهل ايد مد ولا ىالوبلا ءابسةيمإع نوكيا فعاضم شما
 .اهظمرولا نك ملامو دوس يودالا دقو قئونمريشفملا تك ؤزفي
 ذيكا كرام زم ةيكقا بايه اطلا ركوانس او باجلاعلم
 لطحايبجاوباهشالاؤ دوك ازملعالاعم جامل هتافول لطم

 محح مح نييص تصمت. مييميم ا مم حج ١ ١

 , نيو ىلوسو اوزلا وتغير ضل همس يمض لسن ةماروااماد



 29 راطل| رج هنليق كتاب دسشل زب ماونتن 0307 00-
 فواد ونس. ازعاكو نررتجصو زنط سو كسلا راقت تتانا بج / ا ابوه ىزحا هنجنتزور عزم د اكلاذنعازتا ةييديتلا عم
 جيشا عرمملا اجمل منام نإ يلا ىاكلادديدقلاهوتدنلا .الميراطلا تايفلصو اشكل دؤيمرقو غامرلل باجل م ايش

 شي نة صوتصم كلام ناز » تما || .نيماس دوك هادا ازتاتعوةوزس
 و بريم دوج يلا . دانالازكاتو قتلا قاف اهعترثكايدع ماظن و عالاكتاكايئدزب |
 ينل منغاو لطي دانساللكتو نتا دايت ارجعشل هلا ظنرشلا»
 : هتيم و رمل خاف ل كاد عصا ناك |

 معان انين لازنزيكمانشنكمارغ
 نا اردد ما اراب عزنا ماها غن

 هوو جووبكوع كرو راف لغنعم مينابط ركود مهلوس انك هش

 لئلا دعا سيرا ميشا ظ دوا روم دال فاظيسجم
 ظ هنايهلاجؤ ريددالادربجزيتسن نأ بحو ( ليل طالب زاب ظ زا ربا قويا اليسا عفا روطا دادوا واتا ١
 0 هد ارب وسو دج تيت تاةامجاقاادمبا تسال ا
 انكار طناتسيذلأو دكا )لع روكزملاهايملاو تانانعألا ا ظ 3

 ّ املس امو بىولاقد 2 ءأمو ئالكلقرو ءاتيوؤإؤطلانقرواموهإ 1 7

 مع هدب هيوم اقبل حلا ةقرانبلا باشولا
 1 هنا |[ مجيد ناو ايمايالظوز ظلام ارو يلف مصاخا 3 دهاعزلا | 1 نك

 كلانا هاك مءانضلاو ةقئاهمنف ميكن ل 1

 اسوي يق حوت ماطر



 ال اال ا ا لل ا ا ا م7س7سصسصال##

 يف ودادوم ريكو نم دس اجلا نا تلاذا مولا تالسأ 3

 50 بق لايزيد مالا كلر سوينسالا و قياسإبل اد سيفا

 كرا لاطلا الس ديو طال جداد ركبنا
 الانبا نوديالكو دهام نود شاي ءارشمالايملعؤ أ: ٠

 نركنأ ميم بسلا اذه وتيهتلا متوزعلا و دالا هز رطالودر
 ادد ارومداطماغو انياب مزح اما يكماؤبكإ) با قا هات

 درضومالا بدال [ئروزبلا انفك قسرا اسمونجم ندا
 و ودا لصاوودرلا اصوضحمو متراصعو نوي دوم هتك

 نأ سوظماككا ةسالا وليت نحف زعم مواكب اجا
 لمااون دازيلل ءارعاصوصح نؤنتسإ ول ليج نو
 هازملا ةاضح نويت نتفواوطبلاو وكسر وجالاو ديجحتياغا
 اهبازرم هيلو ننيكسلاب هدو نويمرافل اور وشلاو تجرحلا ظ

 ذك ازمهيقوإ ارد هّسحومجتهالاو نيهر دما امْشم ناك

00 

 ميل

 .ةارداماا مالو روكتملان ؤ املا ونمإلن !بحيو :وماا طقم لت

 خبط ينضاربهزملا ةقشالاوور عاوز (طلاؤ هزه سار ىكذهناذ
 قانا هصازن ا وربكلا توشملا ةبكرذل يورالا اذاو نونيكللا
 كيف وعسف ىيادارارسارفاو ينيكو تتكون
 ظ نع زضزولاذا ل لل ةربوفاي دكر 1

 ا ا ا و وب يي مس تسي دج د حسم

 ( ام زجر يعودان يموتوا جوزها ]بل هاند
 | زيبا لصاروفف « ناسوايسرب ءاننجاموزخملالو هازبالال وب
 *أ متردلاوزاوس زجل نه زلاو تنكيجتشل زب بادر
 ظ انبات ميزتها طر وقد نهصكلاف
 ' تهرو نزورول هلت هوز دمامدنم سول سلس
 ١ توبدنتقولوتفسو افطلإ قرموريكل|)صارونقو يبطل
 ناك نيلاتشم عشار ءاوس زج ازيس |فافو ىوشي اخسر
 ْ اهنميردد زووم نر هلا احطورشخولاداجل اطذخوإلا

 سرايا اهمسازا ريودالا دل اثمنإرّيوو جئزمت بيبا مال

 لوتيمنااهلامتسو دوجالاو ةرزال ملول اطاط يمي لالا
 انيس زحاذاد ننال ماقد كم قير (9هرويط ايلات
 ا لاو لاني للعقم قررت تاهل
 مناقب كاو)غم ئيرت نظلمو واوان هتمانسا»
 ١ لهفالا و ا اة تارل

 ا هنفوشالاو اماني ذولا تاوز كلدز

 ناموا يتسلل عت لسور اءاض اهنا !
 بوني سس موو

 رب نارجت تزاتمالو اتففح ريعار رمد انيهرس تدخلا اذاعه

 11 يطيطنمنما ويكسب قاما
 0 ذيل "ندعم سمسم #ادح ١ هج ساس يبس يبوس صحم

 .٠ و
2 5 

 . اهب



 ناين ارمانوب هيو عمت رين عجاج
 بما: هقمؤمب نجوا سادزج نيل دار اشف

 5 ع و ا ظ

 لع اجلا ءانوزنمدرصر دكت ايزجردرتسساولكرينإ ابزقما

 701مل تساوت ينل قف تايم عداعاو ١

 0 ابو لوبلا نول دهسا عنا ووكر نحن تامه مقل

 دهشل )احن عايل وهيل اجزم ورشطنج | اجزم وةطل انعامورن 1

 دان وقفاويامدن للا نمد مجمل زتقلزنجو نيون اسزموهعايسوا»
 انا ديكازيزم نما امقد انتو لوبلا هلخاهييححبر و هنطككأ مازسا١١

 1م دنض رطؤم ثيل تكاد |, نم طوع د ]ككل وككياوفلا
 دكار ينلادل عقدا وكاد ونا يوفابوملا بلت

 ان رلملا ن|رمفجأو ىلا ءايانمالن سويت اكن عايزك

 ابكت دس ن ارتد جة ياا دبااوظ الين 5

 دع نك هذ الوط عن نكمل هتصهالوافرلاءالا حن 0
 وهشوا قيشسو ناحل ارنؤ خو 1 وطبع داو

  ةطياندلاديضنلاو نارلل )يلد ريكا علق كانت عاجلا
 مانا وهنا شابلل ا و هاا 01و اا ا

 نقلل. ضاوي تكمله 3

 ا ا ا ما اوما 6

 تر سدا فوجليحلرلم يفزع
 | اصحاب ارامل لاثإب ةكيورجو اهاؤدتامتلع وبلا ايدك ذامهثمالع

 لابتساو ديب هشفاورم جات كااد يدل شو ىوملاوع نحب
 اهو جوش واجحا تارلناتفاستتت زائل اوجن كانت عيل
 ١ جواز تيد صارو اهزيد زيلكلا كراج ةزارما داق نيكل
 ١ مؤ لوبان يون ةرارحتاكأدازيةلكو رتاددبكلا جات
 | انهوناغيضشا لويلا ناكاهنع رمل ككلسن اكو ماثملا سدس

 دادس ماهر ىّاهل داولار ورم لاك تانيا دبع
 دك عوملاذاادت وبنك ا زو نقاكنوبا نتاج مدورإلا تمالك رجا
 ظ و ىوربلا ناضلإو هيلاري ةرتكوأ كر املا ذايطع الاب هد جازم

 د مرّمتو هتبونلات امولع شدا رع زها اهلك هرهو تايرإلل م دفن

 .ينزك وهما نانا )وبل ةلقف غنيا اينيؤلاو نامالا
 جالا ءوسناكاذااسوضحو هظلعو لود لس ولولا تاندلعأمل
 . تتم اك افلا اذجلعم راد غني رايلاو مينو هذ امعم بليلا
 . ١ تانادإبلا جااو هدمابلا عومالانزكزاخل عام !نارلعا ل
 5 اهلؤداسلل دارا يال زانت مهر ماب ننس

 ١ ةظيلغ هيا ,مىطزدئاملا املذ ةلعاف ىف نمو هلعضنم توأم نمت
 : ةللاجل ارنمالا نجر احمرار ةلعافلا عوفلا ماو ةدحاو يللا نض

 ١ هير اناا ,داناز هزاع يسع ل نايس
 حا - همشل

٠ 0 
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 نيب#
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 عير وكأةضاملا تيت, الخام اعاد اهزعو صالاو قلاو جيلا ١

 ةامأو ماما نماهنإ)سابزكرمت ايوبرو يشاهد مدووا

 8 ل حديد تس

 7 ارك سنس دار جك ج وول ا حيججرما

 فلا يامل يك كراج تان نالاهلررضلوتلا|
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 نالعزطبل )ننس الاهدل نيب تموع نواؤعلا نيفنوك ظ
 يسم ولأ عمل 6كاذاد قنص ونمو وطناسم وطتسم اثبات لكا ةاصحأ

 0 ”ددوسفلو ىؤلل ]عنكاوا لسن اك

 ديد اوملاو ةاصفلداممذ دولا محق انه اندم نمللولع ا

 ا واهني ديزيو تالشعا جازان نالراتنل لوا
 والو نوكد ه0 005 2- اهدا كوة ضد 1] ١

 ادارى اىرئيكرادشمالا نال لوبداؤ/ غو مهلا

 وهاس يدا دي ديايعب 721
 ذنب[ وال هلق ْ
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 [د ما897لوبج بدت ووصقلو يؤم ايون م فنا ةاصحلا جو نس

 . .ةودمالا واش مّس دل نكد جأ رو ليوقسو نأسع د يلوتلاو اورمهظ

 . ققاؤ هاسقرسيلا عسا ةر اَبيساو قالا وسلا وردا
 ١ قلوبا نارايشالاذعز نوري يطككأ  ةاسحلا و خإوصلأ ني فزنا
 امر افاصمالاءاسإو نوكي ءاشالا ذهن رجب ميلكا ةأاّصح

 ظ انياوم ادت الوم دك ن وكي يلون مدد البد عكف هعهيرع
 | هظإا)يماد ثكدساو ناكمؤ ايناث نوكسريطكا نا يحفل عجول نان
 مهاد بركإت) ثم امالاناذ انيداو هلكت هدنمل ا جوه | ىلاد
 ا انانضاو دا ريلكلا ةاصحإل نوك ىهشلا طوقسو هياداؤرمل ثلا

 «رتتقل تكا اصح الهزل الو سوس خه يلا سدح ثيع
 /لواصلل لا ورهظيالو تارولعرل نم عزمتين امل ضار رخا هيرب
 [ منيا تكع ايدو ةاصلل نيل اول شالا مفنْساءاو رضا هوه ايد
 'دس نود خيا ئاكلانهر- انتل نوكمألااهنابم ياك اصح
 ١" ةأصحل 6 سالاركاوزدس:ؤيلها رياك ناينت نيس ميشلان
 د 0 ت2 جدو نطل قل فرك اح تاسع ماكاو كلا
 2526 اوواعمالا لمار ءلشبا تي

 !ةياسح تامالع اهترجد ملكك اريومتل ج]مرو ريق

 يايانمو تا داس وك
 اهل يشل دن: جوي كلبي يعي تالا
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 بو ماتحب تع يحتمي للا

 1ايام اهناطاةس كوك دما جبت واتجاه ناك امون جبس ب
 د ١ ناصاؤةضانلاد دوقل انا اهدحا هوجب نم انه ةلعلاو ْ كيذاوهو اعمل فن دايل )مذا نا اءاضملاه نإ ونبات ارفتحلإبو

 .ىلاذامالا نم تالتسا نيت ازتاناوح بسيف مهين ةاصخل شو مدلا ةاصلل بجاصلوباملّيكو و عافشالادنعز إبلا

 قالا لهو هّمّمر مهطلحا نايهسلازاخاثن لفاسالا ايو داعإ ]هلو[ هانآوؤيكتشح ت ::اكذا اصوضخ
 املي ْ وو م اينو سيلا يلإ قةاصملارب ارضا ؤ عيمالا)اذداو نيرولا

 4 هضمرلا اهنصعن م اصعأ م منعم ياو ت يوصل وزب كإذؤ]هس

 ظ زكا ايلا كا التك نلوبارمس قفل ةاَسحلا
 اجاب نوكالو ضياع اكتبه: تاور نس لا نعل زدت
 ' ل اهيصدتمالا راض ناخخا محتال ياكا راسم ءاساكاغل
 رسوب يرجح هعسل رنا: يي ةامهلاافيئدالربلاو رولا اهعيتفو ديتيغ رنيم جيلان اف

 تاو امدزملو مهم ذامهار لولا دك ا ظ لاركو نارداناهو معدا هدموا جزل ظيلطخإط هن اشوا تناكرنواك

 قباصيإا نال ثب وام ةاصخلو عم متسزو امرطزمغ لماعلأو هال وسال بيز شاف رفول املا عاصونمحم .عكروكلا يملا

 دجاج داوم جالع متل ةلمزلا ةرز ةنانلاو ةوموتكا اه اهتءامنال هج ولكلاو 0-2 هاج

 تامئالا ناويه هنيبلاهلوزسافماف و نولوفؤوروعالا اعلا ل ' نات ابيب ةطسلاورجرامزاو مال حوت بيب: نءايسلاو قطصلاو
 .تورلاه ترو ٍسإ] ةيقد اهلال ولا انتوا جاشلارل تمارا وكان ”ةاز د اكون ةراكاراطؤمافلا منوملا هر [جلاو طيلعلا

 "اي تيدط جما اؤرلوت ةنيلناا 0 الفوت جمب ناجست اى وئام عادل اسونصم تبن

 20ا ا باتوا ك1 2ك ىجالح سن وها ىساونج
 اهلصوتل ردم اهسن قد ننيورّيفلا مماق نال كن ابشداو نايس از اثح اوال ل جاتك

 ا | مهل دمت يلا ميشال
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 مث بيس مم اعدلون نمو ايداموطق وول هيو هيا دهتوسر عاب لكدرعاجالا يمل لوز ةمدلفووتلا

 0 فر اد يعامل ديا نإ غنيم ىوصططإوضعن |! راولل كلر مفملاو مرؤلا هتمواخيووضصعل
 ققناهماراشملاو ريكا حو قرم 5 ةنملا يو دالإب متل برد خازجمود ضرك زتيسالباد ىلا كيا رتسرب الي
 ادري ءارصااوضفلا نالاهحوزقاورتاشما حو نىنم تادف ياك 4 درا تيماهتلا الب ميلا ايضا وريز خل داود اا نهد:
 أهيحو ىؤما نوكف اسح دش اويصعن ا وصعلا نالو لل اوصعلا حو نم ناسا بحوطتفلاد نسبهم ءودالاتاد عيوبنا
 عجن اههرتشل عماش و نكتة ياو حيل عنموب اممس نيا ذا ربلاو نويديمووفسالاو فوولاّجحعوق تع وو هدوجو

 2 اصح ح نك 5 ماشملاو راك عدني |نوكون واو جيلا | | | وجا بيرالادامر و بيجتاهعدك © برفعلادابرو

 جتا طابور مزيوبشت ا : مجرم ٠

 لاا ر ور يمحو مُسارحاو مينسيركو [ماو :دملوملإو جيعنا ل انس عار جيذب نأوهو ريال

 كاوتفروسا# هلو همس إبر ووطكلاعنمومفرلأب هب هبحا شف فذو ناسي د ديؤعطسولا تو و هن همدلوا دارو

 ٍ الإ تاكا اطالعاد ناك راضي نوياقلاو فد امر لضخ ءايم هقدلم هن تتسا اذافر عل نم متت زو زك طعم وز خلع ْ

 فمما مرح مطه ديرة و يريلأو تناككا هييفرادافصاماراهنف | 00 نوعملاءنطادريولي ديب ةوعارط راي ويلاوجسل نعسعلاو ابيب الم
 يراورك كسار 7ةلا]طد جاتا اهمةلبماهتسر ميك ا |[ .تزتانبس فرو عفلاوهلهو تكلاؤ عمسو العز يضقيلب اندلع
 ءاماوم عرتسالا فام تجب جلس رج ود ولوباهورتحالا رار دابستاسلا قش دم ول |

 امال واو دفا حيلصاو عيطلا نيبال ذا 3 سس 0 و لع... امش

 هدا (نليداذ احآطلخ )مت سامزكةةالغا مرش االو ةضوفائؤلال

 نم رامز نعب قاما عاما رأوا«

 3 : . | نيربجد ايلا صونيحو ريدر تاكرلل يجو ةلظضوا]قيرهش

 ا تم ةياقج دقن مين
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 روم مو اجاوزالا ابان سال ابطا حورتل موشي ةفذالاو جلا خيال ةاشازيمجيتحتانلا وفا ١

 | اةوراسسوز هنا ظزوكركو تامل هج مضلل » امجاعج يزل 1 |ىلاو اماملوصاو وزملارزب هرمظنل نبش مره ثنو يللا

 قر عطاراتسلو عزها يزاول بعت مددات 10( تيب نرلانطااخقانبانيدابيبل اوني بشا تعوم
 تااماو عججاذاو ميكملامروريلكلا مدو عججايرانحاد راشنا برعالخأر | 1 اشد ءزح نيل ذككاو ناككا رب انصاهر ىلا ءامعناشواينرلاو

 هولا اوجد دواعمالاااملو عينا دوحوهو رنإإملاولار اًتالابعو انو متاراهمنتش اربوصلابحو زان ؤناضنا ولضنا ءاع .

 | ديبامالججا ٍتللتاذ.داممفدم اشر تالا ءآعمالاوا نيطكأ نع 01 قو ودام زل نوفا ءؤيقسول مضاف قوافل

 تايلر وداوواممالاولايداسامباولا م ديكو عج ذيل تيكتت أ 1 زرطلا مدين انا عمضينلاو ريشا[ وفرت
 كون راهلدلا مزلئ ايزعتسش اوم 4 2 طووس زاهي بيو تدحش اوه تربح

 تلي امدلا لكلا مار واىااتراتليدو جو ومو باها هجئاجرزغنا | ا عنو نيورورايفل نيالإو نوبانفاز عيلإرزب ءاددلا اب ملاين

 اذ د

 +  4ني .٠

 . هس تسمم. ١ 0 هدم ص يحرك هام نبيمصسم هج دبي ارسمي يح ل

 01 - يوويس - يول بل يهبسج

 ءباصصإا يصح

 .ب ٠ +٠ يوب

 نادل هوعو مدعلا ملش مك اياز شا :ءدنوكنكماروال ةلادلؤ جوان كينافمردزل شارب
 قمع رافال اهرقو صاد ريل امروراصاذأ 0 الاهم ريوأ دوم ملص زنوكوقد يمل نوكي و يور عضو وك 3
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 ظ | خلا ,تزيزهلا مرادلو ريطنازبئوتلا حقد اديب كلذو ىثن يعل م اروأ جو يك ءاذو فيله ولع ةوامنرلارتومدلا ظ

  اهرورمدع هذال ذل رضا: ]سحور تارا اذأوراجتاللادأ | ال1 نهض اهنكيلبس باترن وةاملات ةككاوالنيكو مالصاإللا
 351كم تعمر ناىوةتيجدا و دال انما ل01 اتم انام اهم يتنااا اهنبسوريكلا حرج نوي
 تاي هورس تنسج ا | ةنهنم اجيك دي ماداول سنو اال
 تلد ييسر تالاتنمنا طيطط ةمالاهمرو بييووةتارق .ةاةززوازينهدبككبز 7 رجولا ناكر ان مهنا ف: ْن وكرقو ٍج وو

 0 لراتازواو لول قديس فندق نمو ل دا بأ
 د 237 ىو زواججاح

 8 2-0 ع ةيضينع يس ظ
 مدل 6-6 هد ]1 0 تي يا
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 دك تامالعتمورركرلا خشن[ )6 نيياسن اف نغصو نكولاو .

هع عصف لوسون امان ادن عإعد تيكر: ولادنخو اهرفجو:ز مدل
 

 نضل هتاجلاييوجلل خل بام نوكلوبلاو هفامو لله ظانإ

 كاست ةناقامسا نادؤ بيساوائي:يضتنإ يدعاهض»تغسم نا

 | تا نتا عني ضعطلاو لولا ترسلي هدا يققرلا مز كك دق

 انه ءاقشسالا ا ودوام كم ته نس شويرقو عضم + ١

 ماينلاةدانمزم كابو بجهقف ديب دييازلا اهعرجدد مدلا :

 اال دانا اع نعم "ب

 9 ظ نحو ل فصو ]دمار احن ايثكك 9

 لسن هتسالعو ءادؤسلا كي كاز هن ثديعن الن كيالو بلس مرعؤ

 نإرلأ ةبذ يمرارمؤهنطعو نر زمورتعو حداق تلقح او تاما

 بدنباناو طعضلا ناك حيوا زاتبطتتتا سولو جاجعنو ١
 هلم ديكور تجب ظ

 ١ ذنئال اوزلتلا ,

 اس
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 م نيبو : نلف زاأتاو منع

 رعسعوم تحن تاس تاو

 | قداحو نيرح باس ورهريطلان يلم هؤهلاو عإزعتسالاو قيلتإبلا نع
 ا باكو زجاو جتا جزشدا/كاوجتتارآم رسال نها تان
 | مإنالازو اجا بزل واقدر اتحد ليزر بلسم ]ل هزونا ب
 | ررملاو تاددلط ترين اذاو نويل بد واركشإب ذا شار
 ْ هيو 000ييجقم بساتين
 | لو تةركأو عااد هدامل :ندماد ورب يقيد راع ] جار يلا ,اذ

 ماديا رات اهيارقنإ] تزعل ورايلل» اقارب
 ارضايطاج ين ءاتالهتاايمز لاب لعمل هني ورعالا »در

 رقابهم وتتم: :٠٠٠٠ اا
 | اف »جهات دن بك بانعبرتجلوأب الهتار



 ٠ ار

 : د
 هه

 م نو

 | هدد وزيكرل رج اموتيمايلا نمهضملاب كلذ عمت نا متع امددابلأف |

 نون ا-طدا>ا مدلل عمك انهن اكنل خبال اهسالام:نئاصل [شماقرعلا لذ
 اراممالالا هدالولامل نييلل ءامريزهيابزتنهاو نكمل ام تامضارتنل)

 مدونرب) اهماو حاضت دش رانا ؤو حويللاساوانضاداسناو لبريوذلحو | ٠

 ْ معنا وهوافينعلاهسالا نوكالنا بجو زلرتما نبه مارلإ )اوكا :

 | باو وشلاواموريظككلارو ايم ءاعمإلا] ايش دا كك طا داس را

 غزا ءالا» .ةفانلا دنا زوري الابر نعينتمو ضيا

 ٍناك|إ|اطدلثخا هض مهيد سو روسو هنرع لكلا بيننا نم |
 ذاق لوب |ف كلذ عد اماثاينض واس اذاو وألا هضفارعيبب

 داموضحتاردن/ رقاق هضوشواقدانو روز الن
 هائلا هبال مروا حا سل قرب لايام داورّيددديداطدلخا تاكأ
 حافوننمتان خم اهبنإ)صوانتنلناذ تانوشلا نو نزلو ديلا ْ

 ' ولهما انيوتخو تامورشملار رخاء اخس قودنمذنعال اهنانلذ ا

 ا زشملاو دويتو هيو

 ظ ودايما يس تسل

 ابكي نملا ٍةقفالا مفيد ز وللا نجيم انوا ارزيولوتعسا ب

 نادال رطل ينل وها نهدي هل رمال الخ
 06 مهين مازاوزدادؤب اوزع انلو نبال نش

 | سئ 4

 4 : ارث انيستا ووسام

 ا

 امد واموا نتا بطحدامر امو رك ابطخوامز هيلث

 . ....افوزوا ماقتل مكجل هدول 3ع اسما باتا عطانا ول

 ايل وايل اببن نوكورهظا لع ةطقسوأ مير طخس رص سعت ولأ يسمومزع

 انسلارزروبأم ببع هسابتن لونا زجرختت روع يلا جيل
 ةحاتاؤج بإَتؤ هنأ برالإودحالعلا عاتدالاو درهلانم

 مطعم 3١ مص نعنياكاامارببرلا شد | ةهديجتاذن رنة ءاجرور

 اماوأ هكر تينا تملا يو رالإ دكشناو ةرلإب نوكيورسع هيحالعن

 ًاهداوياععانشمالاو هَعيقرلاولوملا غاشمسا هعضن فول ه جزل نعزرأكإ

لانمو بوشلللوكلإاؤ ل اقا نام
 نايا ءضانلا تايورش

و دحلاو ناوعالإ هن انيدلو نيوطند هلال ْ
 ايلاو اعمرمهككا

 . ا وحومتن يرو نوككلا همم ايللو هررنوهذو توون انيناذ

 ' ردم يناس مروسمما
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 زي اعز بلش باد در هد ايا ترالاونجاؤلا 059 انما

 | نمداتمرَم ةوراملارو ذالاامثاو ناهءام ةوراوعّقسو فَي كيذلا

 هذهوريشوايللوامتقلاو) تيتلملو نايسزلل اننا وطشتفاو بادنا
 '!ةرالاوض ىذئمالااماف قاملاو مئامنالع تاشورس نوكنا مصاص

رت ايس او نشا ةلقللو نيجارلا ودع امض اهو ١
 7 عيبالا عب

 لطسلو نورؤطتقل| م هداه ا نتمن تخول ورد لسلاو خيداو

 0 وجاء ابؤهسايضاو ةروكدملا هذال ناهدالا زم كاززعو غفرشلو

 الور هه سرعت روتاتكع رز 8 لا دنم فام ةاهللءايسؤ

 ف علا نالعو هذاحتمقصوم ناقملاف قوطر قتككوافاثتتتاالئ]
 م1 ناهمالإ حا حافل ازهرب جالت [لفتنا اذا اصوضحو لثفإلم دري

 ًُ رش ةراؤشال ندم لاه ربا باتحاد ابرج

 1غ عد نا نهد برش نا مهل و ءوسزعو تاؤغلانع يلد

 أوراد وتل! دىدّلعلا قطنلا ناهدالاي ئاعاإٍؤطد هل وضالا ١

 نهدوا لامللاوا تيتلهلو ا نايمزلل نمىوه عم تيشناوو يِدْؤفلاو
 ا

 ّْ ا نحامأ عسسل وبلا ,قرجلام وننلا نهدؤ ةيلاولأو لدلاعمناإ انلا

 قدموا اهلل نوكف راد أطص هيك جرم هدأ ترو نمت

 تناكازا اجلها حج ججقانبدأ هنن تفكر اياد ب

 كبعت كدا ولولا هع حوزفلا تامالغحم نوكتد ضف حولا لل

 انوا هدم ناز دتعل وقد جة اوم
 عا

 انباع

 ! 0 دج هيمان لمي اطناييضتد يلا لهوا

 رييممسم يهاب تاق ظ
 ”واهحاؤنو ماثملا حو نت جاللع هشام مد و هدمح وبلا هقرحناكنا ظ

 ءانللو خط, ةفصلا هده ءاصإرف ادع كلن يجت كلوز ان

 [ننكلرزب مرن نوما مادكمنيزحإلا د خيط منكم ايدكم عرفل بحد

 و9) عيتحاناو هيج ضبع برواثتلاو ش انجل تادر ب

  اهعصت رئاثكا ماما بس 6-11 خيار نونرزالان مى اهنرع

 1 ورجعوا عدوا ورابا هكا ة ليد ججا جاو وعيجش هولا نت
 عيّنب تعنمنماهنط مئاثمف بيب نوكنا امال وم سجؤعك را

 اناا لامر زاد دادرلااصوصحم أب ايدد اجزم

 نيو !اترب ههنا ن كايرو ميطاإرمالاوهابلعدجزجا لوبا |«

 قاع نوكم ا اماوأ ايل آمل واكل وبلل ابتسو ارم | جداخ

 071 ف علا باول الاو نادملاوتع ديفا

 مهلعوأ هو 57 فاع هو آمرو د] لسن وآلاو |
 3 ١

 قيلافتثورتم انك: ةاسلل ن1 يمورحسلاو ةأضوا

 ٍ اللاب بنز رج ودوسا: 1

١ 



 د)]ساشلاو |

 "كوول حز بيب د ارب اهل هلويلل عنا بيساو و ظ
 نمارهزطم )ص ماش ابا يع لفحجد الوبامار الكم ددالو ١

 بكاء لول اود دجاذاورضما| كلذعنان اكادااصوسحي مالا

 . لوطن لئيم ليزسوماذه ب بحاصناكايرو عجول نكسو فيك ءولاف 58

 /لفار ى ١ دايم روك 1 شما ىذا ورمل فخ دلال يزساوا

 تلارقلا اوىشت ماوه املا تعقتر اد ضد ]ردا مارسيل

 2 داري لقما مدورعب اوااعملاونوكي ناشف زكر اشملاب هنم متنا ظ

 يلا نوري نام لمتماؤ مروو|هذدّمو انتراعمجرو !دلئثكا

 لبا جعزوشو تينت تزل مذيتد ىلا ماذا عن .

 ١ ثدحلا تارت نا اهيوعنملا أجلا دايلقدإ لق زيكو محو |

او جلضنالاو غاطتسالات مدولاماو حالا
 ىرإ اوال ل و كوم رار ءال

 312 "رهن يمه رونا ددبس ع 0 ظ

0000200- 
 دانس ا ااا 4 غ1 1 ا ا 7171:7177 تو

١ - 
 .

 ' دو قرداازاواخ تدقق !هلثو]نامعر قاج ]كالا زحدا

 ( ١ ياطاذوا ةدمدن يخلد لود مع ييس ناك نسر يشل كيسا

 ببساؤ سني ىريل || يك امل هزن تحتل اننزيؤما ترد حسنا

 سيل لايأو مايل !مادال نونا بيحب ايلا انهو ىورءانلج اءالو

 | الو يجود :دالاو نوداسإ ظرف مكارم اماودومالا

 يبس , امو لدلك عنبو تبثيلاو جولاورسويل اييسلإوطسمااو:
 2:ىريلاصومحو جاي ذارلاورنوكلا نامهؤذ اكمل ءابزتدا دوسان
 ركن كا اد دابيدش كلبؤ نانا: يظ دونما قارثلاو اس: ءانرؤمنعا

 يبو نوئيفل انطالااماو كاملا ام او وايسمو مالا هاودو

 لت نويزوناورتسب هلا هج عقارتودا دي دعس هلأ

00 
 تود ردع قد عموبام هرملل قسد ور كألاواماهلاو تيدا وزافنا بير
 نهرب وان ايللا نهيب داط هلم لح مقسد اثدلا ,لبارمركزرزب زغلإرز

 |لسوإل لثللو كما شريد ديج هرم ةفصوتدرلا ركل واه نيربوجأ ظ

 "قلوس |نهدورفصالابثلاو طرا ميسا هديت اوس

 تيلح ضو)يحاورولافلا ورش وافلو هيه اورثولا نمقور ورو تاقودزلا ا

 دوا نى مم - د
 ةايطكدر | عيا هنيارسن نوهت

0# 
 "كلو



 ا يس

 ظ اياك ىدإبلا عادنعقتا جالا صوتو تا

 0 سستم

 ا كن اكرادل سا زلاو هور ن اكوزم هضماحن او [سمانل نام بزل ْ ١

 طير :نوكلاور | وركيكلاور و دؤمرطسإلا ورمل طتفاو دحلاو |

قنيمددان أعد عير كبور مورو زيي و دقي[ جان 2 ءااعار
 ]70 
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 دع دم دع م>: < نت سس د

 مال سوو دار ضف د هع لنا كلَكسَوَمَو و ةجت يوعز

 ا ذيل موتو كري ىدلا ناكل وصف رهو هيت تيو انا جدر
 طز داوود هنو: تهدر رجا6لاقزقق' اروح ود ن

 لج لوتومر مانا نكع هةنيت قراء بز لإتمام
 | دافني درر كو بشل تدآلا عامت د3 اي ال |

 ' يوسي وي جو

 ١ مث هتنجردلولكيرورحا درو هتيدأو عرب نكمفصلا اذيط نيؤعس لالدزم

 ] | فنان يطاعر وشعهنضيمل لك ماقملإ يوزن اردو شجر شبل
 1 لأ تماحلل نايرل ا ءاييزرج نيودد عز م غير اهرعر دد الخ ارد هننع ١

 | ناكرملوزكرورشقيردتو طوالا تنخو دوس مايلهو قمد !نيطورايك

 اسائئطساوتو ارررشلب هيوعس زمر شلاو نادرو لاحت هىلقمو نما

 'اناياضدر ايلاأماو ناملامحووىدنملا مارتلاو قاملاولصملا نم ماا :

 لوملوبب |تؤح فدجدار ودعسو جو مناورطتملاب اذ مزوكذملا

 تي ااموسحا رح فا: نوكلاو نؤمسومدر اروزشلبرم حفر ددحاو

 :قدودش درب نم ناكل ضانوع لهل الطلل كن م|يط ارغفزس وأد حو ذاع 1

 ادجنف 00 ا ارورسد اوس عتنايملفلا

 ا ةراقرلا هبنعلإ ورسووس وللا خازن[

 باطما نم بايام جيو

 2 - #4 - ع سو نجا وه لا

 و همس يوحنا هع يسال ا نيو سس همي جيا نيس

 هس نكي رص لول : 3 تع



 : مرصول ىلا أ اتيرمر هارد وا رباخا ايدو هينا رجابوضف نوكيمرشكناذ وو اهيراض ءاسناو هتف لكل ا«راررريبسر تاموضلا )| بمن 7

 ضن سري بيرج« .٠ | قفادامورتمافل املا ءلمو انته ربة ربما وسال خجدلاةفانلا ا 1 يف نالاوهو هاريس هذامعم ويك يزعدأر حوا بل تزارح
 27 رنا | ةكاامويشلاقيقدنم عاننماذجتن جاو ةدهلاثماو صامد 01 نحل مالو هضدم دصؤيالاماهجان ديك ديك نملك
 اينو واد ارس نم عاملا ذات كي وبل 2كيمنماهل قولا كامو نايم لوتس قورة هيباظ باعئاض دو

 ايكااماو ادريس بشيك دربا ناكاذ مرركاملكم اان يشمل قتشدلا ع 7 ارطع سوم تالا قضخو ىوف جازم ءوس تليه

 2 !/ كيرف منهاشمانل قيس و شطعاانع خيال للذ عبومو هةدوربلانع مااا دابضتانلظ رت رم متفازهواراقترعن

 سرس تارت ححب ْ | لهي [فطعيكتا ثطلُّس نأ بجيل اقفنامدتملا ءا لعل ضبع هل وسو مدعل كاذو قدا أ بحو نأ بف )ايرون دين رف اعد ديكلا ن فعطمث دو

 تب كيمو 2 تف جت 0 امش رسهكيج عددا .يلسالا ءاضعالا نبل نمت مولرلا بزخم وق د نيس ىلا مانل |
 يفز دليل جالا همني مهيأ ماها اهي تحس تحس هيطع اوهقدلابوإملاو '

 | اجلال نساناورف |رطارّشانو لدتحلا كليلاو لداتعملا بوكر | 00 ”ذر ايلارتودالاو ركوفلادت ايوطرل يطب بيطرتلا جقلعلا

 | تاسرتسالا سها نب هلال ور مَ ةؤاولا بز غاب مم يس رابلا ءاوهإ كل زوكلاو
 أذل ا دضرنو يكون اطمنجتيحإلا /1:721!20505م بحر ترو اركاب للا عسإ أد عت عقل 0

 فارغ نجاد 00[ د يلا تلين اوروبا جالت يزل ترانا:
 | يما لقتوا مروا طغطم م ماثملا غصوا كلو هدارالاب هادحاو دراما اءاهلو توكتادرئارثلو تشد ديالاومتدابا جات

 ع ناس هيو ويست دام طع دو م ناار اكأ شطف بالا
 ثضي وقت كور ناطر مانا كيإ جيو ذم بمد كمي اراد ءادارتسن] كلذ دوجاو مد ؛ :

 ظ || رطتشلاو تنساه دددإ عانس وتنمو سدو تايب تنبت
 رع نعم سجاد |

 هنيه ني ا لا |

-- 

 2 نورت



 21112 ايي -

 لمحااؤ ا 9م و نفوس تاون هثم و ات وتس نيا زل | اظماللا انمي نوكرق وعلل ط طل ايا رهستلا نموه ةالزةدليتنال لوم |ظعتالف

 | تلزكو د مزمل عرص) يلجالا ف لهو نيدل | قيل فاد ىاسوملا "ا ٠ دي انتوماشلل كرام اهتؤفامو لكلا اههزعو مادو ب اهعؤد نم

 | افلام اهيحرما تامولعزمام ان ععاتزما مهل نأ جين !نينارك ظ ترها لتحالف ات)جلاو مانا جوشو لوبا تعوق ملا ايا

 ظ | تاتش للعضو زيزيرزها ةزارلل ةوتف عاب نها قبشتا هد | الأ | اناوزمم تن بابزكويدم تلعرذ نيل زي | اتق جاريلحسو
 يراسل نجل يك وايرصا كك فمي يس زازا اد يدرك قا بييريدسا نيك

 ظ أ اناني كلذ دس نوكو اهنا تانكي نيذكو ونال دش رانا تايورشلل نمو يملبلا تودالإب عفط اذ لوبلإ ليصل نمزج لك

 | قلتو نيينالابكو ىداربكم  يككاهروه ىلا قرع ةحسرا ريكا يالا سزيبام جباري دولا ه قل نانؤ |
 أ اتالم ةنعداتضافدرإبلا انتو ويشكو ىلا هنعيبس لارالا دهر | ناتع هدماطو غدا انرجواي مهاب ى ويسؤص |)رطالاو دننكارساوحو ١ ا

 هني اذ عطرا مآو ةيدضلار ذل حزملا ىف القاها صتدابل اماما , غان موال اهتساو مفان فول انيداو طول اتحر سالابحل سرنا |

 اطيعسن وسال الاهل دملشمو لاو وللا راؤتسالالل هلال

 يزحإمدو قم تحعم لد صك رسايلا امآو تاناهوج بعبلنل ظ

 نيب ايلاراملا جازملا تاملعرسيرلا غشا ةديدشإ يلهم طولا ظ

 5 دل دمح - -__
 ا ا

 0 دس محا ا دعس ريوس ل رو جوج هروح ويس

 دل موج مو

 ل

 ةديسس

 01 - د وس فعلا

3 032 

 يطا ملغييما» |نرجامو بجلولالا هدو مطشنملا ]ويل |, ئاذ ظ

 لا البحور غطامهزنورالابسهب مدلل
 طاقزلا نمو ونجل دحاو لكم هّيسايبس و لوسلاو درك ورملاو

 د | ايعوم هلال هاهو يا نوكواركطبو |ٍةكلا سن اد قلم وجتلن 1 بيوس طوس بحو فينا ءارلا نم

 عادل دما ,قفرط|هلاو رق روسو »هني دش هفوسوكناو لكلا ْ ايجي دوو دوا يم

 دراثدالاكلا ازنالا ليلو ءاخإ )يله ناكر ع اور طزدا نان قماح! | | بانه مادد وش عرمل ةلكرعبليحو دكر منو مدددحا ولكرم

 هس جم ظ نيالا "ناقل اردزهلات الامل نمل اتش نزو ماودل لع هنيل وانتو ظ

 المها علوم امين انااصزسحو انطيماقدم لااا

 دعانا ورهار د قع نانو شبا هنو نا لف ليلو

 دو شاوب يرتب مردولا» عسا اقلك
3 



 قولا يرو ملهلل نه اووطند .ناعاإ ري قمتد نيله: روجر اه بلر
 تامالعو رتلقو تاالاروطدو قدفيالا

 لاا :مردايا 1 نابلا جلزملا

 مرت سوو الوكإو مهاهلكربواؤ بيلارادلر تتاعم ملقو

 درع ةابموععدلا عار ضل هتتاعداةيؤلاوا جانا ظ

 "ل نم اف داعنسلا ق ورع |نيااحل و ىذل منسي ريوصعل لا ةماثيل

 ميلا نم اوصاونحمدجالق زل ارارتلا وهف حالو |

 , نودع دوكونلا تارا نحلل هيومؤملا دارع سي ايخدإل 6 |
 صو شل انل اهعحلاتفوتسارقو قولا نعدوعار ءاضعالإ ءانئنا

 ةلمالاواطعالادتيزد اهتسورافخاالاب دهسضأ هبيرولأيوطعتت ] زليحنم |

 دذدةرنازف ثوبك اهيسدهد ايدو اهئعوزء شا ق ورع لشم
 يانا فلا قورهلاب ىفئض تو جارلا مهلا هلق يس
 لووول اهات جاب نس معني
 أد دؤالا يفعل تقع تايالازود دبل

 الط زجمرجم الويك ش
 ياواد منت اسما

 سدا نهي

 ت2 ب707 ١-2 مج لول 727:2280301873 ل >

 نااوتجترلاد د از طف اسم ممهشينامد عاملا نمت

 الطوق ودالام كأم معاحلالا م عاطتاولا ايس
 0 | نادال تس! نّؤمانيذه لد ثريب] هرؤيلا جني: ْ
 | دوسان او هدحو عامرلانمن وكنا بييريلئلانا

 ظ أ رون لكي هل نوكيا بجلب ارقا مطلقا لونا عن
 3 وسالا دعبل انين ىزسلا وانمع مهل ن ركن اد نبع

 59 لاق فان ءون و ناو رشاد

 وو أ نيت بي 5-7 2

 | داو ا سا انف حور فز شك مد 3

 58 ه ظل إزلع مدعل ني شداو حورلاو لا ةرتكالذ
 1 اكل هتما مراتب قائساراك وازن ا

 | طريف ايلكرادنالالعنيسب رسام عياملاب اهتباو ثلاثنا يسفلما

 اة اكلترسل ون اطد ياعم جداهنمدل ويم يع
 يجر

 | نملو اه دلع وقورل امينا اه يمس كلاشاو ناش معه علا

 دا 15 ؟وناح نري هي بشار
 | مهس ع مةولل هي هيو املكرانتسالاااهرع نيد د ليرإو ب ل6



 ا مس سس انجبت 0 د ا عل ادا و و

 امإ روزا هاو زهاب ةودت ساو طل ةاكبنلا

 بنا تال لوفي هؤللتلةكنلا ملاذ جيلا شكببس | ْ

 داو جانو امنه اذ هذان عزل بيدشالل وقولي وشم

 :يكا نم ياي قيد« الل تمؤاهؤت .اشضوللا |

 15750066 وسم عن نكت نيت
 ين را: نمفايرور الامان بسديإوا عيت
 بكر دلل خي ظ
 1 عه ناواقإلا |
 7 هأم كة عضاوداو ماهم نمل

 قا ردجوف جد وسور د[ز2ن طقكلنم
 دانت وكن اءارمر يشار ةةنيضاسسسو رفحا عجزا 1

 وسحر وايعواضغل سو | هسكرلا ؛ياضعإ هم يديم ف هانا | هانم

 ضن اككامأو انو كدب انما نوياطاناؤوغاةل تهدم |
 رنا نئكلاملو سو انساواذي لم لومة أ

 ١ | لوما نوكيقا رادداوه جرد عسو اوم عمم حازم .وس أما ىنملا ١

 اانا يااا افالتضوولا طق دام
 بانيو ءنوبل زماان انوا د ميضناكم ئ
 ا م منج نجلة يعم) نال

 "تبول تن مامر ل هضم افاد ريوريلككا هيج موا ملا وناعم دسك
 دنهل اجبملا تفي اما لليزكو حا موش علل نصزما

 أولا عاجل ولضعا نيون عرإبلا
 0 ااا دبع يدا وابو
 | مك نمزإ وح مله تلاد عنا اهجسرهم جال تمار دابج

 أر يا 0 عقلا

 : باساو/ ساو هنريطقن لري دابزتف تل ءايناثحدااماو مه

 . مملادههص ووو يقال اهسعم ةشلاب كزدداسإ ناووهش نه

 | عتيل زيتا هن |قيسبؤ ونوم ايم ضل ماهوا مايل نعش وددت,
 سس و اول ننام الْْب اطمور هطاّرتملا ءنيجو دي ماعدا

 عل لا لسبو ول خم مهل بيتي عامنا طردت ناسا ماشا

 ' 3 لل هيلا وكوني وبس طا بلل اكرغيطل اللف غارت ماد دأ

 ل اقع كلو ضرع ناو ارا واين عابلالز
 500 خيضاحايبارمرلا عالة اة نيها يدوم هالايام
 مع ميرو اريلعقح عاهل ةركم دا مرناماوسالا
 !هزاحل ن اورالا,ندمتنلاءرشيإبت ةنروجوم دويل

 كتي دريك عقلا



 1 تاو الا وعمما اكاد اغنم عل علما
افوبلا 1و كلتا تيا

 رجرف

جالا#تليعدتاحاوزل انو وج انلاوزجعلا#
 ذلبا ءاولاو تار

عيبسل اهيا اونإلاوقابلاو خزحلاك
 الأ لزم نكنإكلع عز مو

 و دنسالا لو بلا بوش وناوي[ نيا بز كبنتعورتهابا
 هنأداد نوكأ رمال يئادسل اكسل دارس ول ضيعلإراو نايقلاد
 لا تر نيا عسل ردا ويف او بؤوزلل لامملاو

 14 2 لت الرا ةثكبم اًزاكم او انور زب هزنوليداور يفاكل اكول

 .اهنمزنك يذلا لعاب ةوتؤ نهد ادرتلان اول اريتحاهو ن اكو
 ماهتسفارّتو الاول ١ الرباب مولا

 زب زعلك للَرم ناكك واعر هب تيل ظ
 س ---_ اورق اوأيرلناورعؤل لق بلا وهز اج بعو
 7 قس موعد تلك يك ؤنتستاوقيتبت ورب وسلاا بحر

 1 امس وتشرفت ةنخةنالإلم لرتس نالياوطلاو

1 0 6' 

 ْ 3 نيادنملا هناي مس ساعت َنلَودَران ءإَمَْرإَعو)

 لنحو قنا يركب هنيهنستت
 اشاو ةرثكت رك اريده هنهزيط ا ءاماسلرضحم ديجلسسلا أم مو

 ' كلذ رهط لطص دير جو ناصعن وير ناو قرطلا طعاو

 ل” لل يشار ماعطلاكفوطنزإلا برش و زواصحا لكان مد نمو

 010 | كاوجنلفاش شنو لسملا ءاودد سطو ورمل تايملا نموا

 نولحدطتنفإل هقسالذنإ نوعموروقتقمالا اود وريجللو اهؤ ىدوزلا
 اختل ةَمو هورس الؤلبلا وايش وزن زمام نآذل»

 اهنيمن اذا الاعين ذرجد رجع اور عداه
 امسي زويا اورس هلو يبللاعر اعرإذل أونمملا

 ظ أ كرانللو ىوتملا لمللو تي كم ازجداوثاريياوز ويارا 2

 ' تاناطنان 1 درا وفاو لاو زوللو ءاثشاو عزل

 | نال نيرا عطا ةنولاعو تجسد بلاوي كازهناد نر



 تار نامت هتب بلص هزت نسم ماها
 يهرب ميال طلتملاو ن نامعاهاو قشر ] نغدو نابل نفذ

 8 ام شب يهايلا تو دالا نمر جرقدركرلاوزئاعلا دعت! اهنسوأ |

 نسم عباكهرخد ة جتا بعرا ينشلالاار تق ْ

 1 تدوم أ بلمو لق أهو ع نايزوو ثاغنو نو ءنح مار ظ

 وفساد نيفو نعد !ئاض 0-7 ثلا 3 |

 |بينسا هواحر بزيد ن اكأمو التسارع دءاباوممل

 هيج تاكل او هروكدملا ناهذإل ا لوغو ءاملا صلف موا

 نرسل عزم قوت نلاذتاكلا هنأ كلا 1
 ا .ميوموو نديم هةؤف جشم اكاذا نهشناوزكما نيا ميسالا | 3

 بجاه يلف ثعنم فاق زي تسوابإ لعد انتقاد وتلابش هليل
 رض لا ته  اهناو جزا نايا نيكد أن ةرتك بخت تلعن

 نلوم اكس زمالا تالا قروي 3و ريتا كت |

 ابك هند تدمم عيل طق أفكر عوفي 0

 يحس[ اكبر :هئاو تجوع ظ
 ع هلأ عأب اهل بسولمالو زرك هن تاكيد د قنهتاؤ لزب ١

 دع سس سيو او 2 6-7--- هج سعت هتك د4

 | وضل نريدتتا همك ةقاوو يعتري ابطل سا 0ج-77 ظ

 |1361 مهره لمربط يحن باصعالاو و غامملا ْ

 اهي انينساناورتلل اصبر ويد مهما ءاضعاد ربع بع

 ١ لية رايزطت وروي مبديا بايلا اذهنرعوقاناكللا
 2 مهفيعوىالارتساوريكلأولل داوم اهدا ناذ هسايلا ةزمالا
 ىانيإ  هئاضود اهطلوج بهمقلا هيب و دالإ] مس
 ييداؤشا) ةؤم رم ةاوهبؤلا وافعل دالا لس
 ظ الك تاررسلا ]واشد ُغ انْدلاَمْيُشَو لصف هحالوم زاهلوالتمالازب
 ٌْ بود جولا كلل تاضيلاو تدب امرحالعف بليز اءالتمالا رع

 ظ 1 هحالم ول اهنحزمت اكأمو ىلا :تعواملا مودال لصوت
 ١ ءان اود دنا وأهرمو ايم لسور شلل )ثيل هأشو |مرسيت»

 تالا يطا وزنها ديم اولا زبك و هكأرفلاو
 ْ الر فاككانو نكطرلايصقفا اسفو م”ددايلا ناهذالا نم,نْعلا ظ

 رام مؤملا ودرابلا ءاملا بيور وهظن ا ل غبرسالا عاقصل ايتساوي ١

 “ هد اك )اهسالاو نشملا هعواخم وباب وهمدوأ

 .ةطداو تروا متل مر ومتدوكملا هيل رلطلاب عازل
 ديب ا

 د
  مووالا ثئبسر ىلا



 - سمسم دع وج يوص# مسا
 دج سس شم

 1 0 م د ا

 ظ 7 هاوعورتسدريجإ ل قمقسزل اوطشانعنب كلها لش

 ةاناذ نالنارلومل اهتسا نك, مينجتهتال تتقن كيووت
 | ىلا لادودؤنورتعوالاؤم كنا جوحاؤملا هيعواالمورشك

 1! نمدعاوزكريسع مرتي مرد ربت ددخع نوكيبوو يول خاتقنا

 نم كيس لااا ةيتز كدا ظ
 "جزم ابازتابد نورت «:زاما تفل له هتفانلا |

 ناد لس نأ :ةلئاريجوم رتل اراد .ةذغالا ال"
 ةاونلأ فحص ىوتف [رشجيمد مليا رخام حوزمل اباثنا

 ل يت يع نين طال

 | تا وصاكماو دك دوج ت2 ديت
 أ طين |ردرلا شال هدب نقي ةدشلاو "تيرس ماجلت
 دلو دهسا ليلا الانيقزإوا اننا
 مك ممجو دلل انس نزيرتد هذنللا هيك هاشيربتلا

 | كلل باهل, اجنالاجبتو سلم عاوز هستدقن جيالمل انايبالا
 | مهمازم دام زد ناثل لهتالارسازلثت كلو قتلا: ويكآ
 | نسوملاهاياوالاو» ل هكا وصيسو ء اند نهد ليرزس نه دنقخو دبح

 | 72 تالوصنختم نشأ الهواء اءاءزيتس ره واتللو سايلاو
 |ل حر ؤكود ا.لطحو ضمعو لمار ار نيو اش )خو عاجلا نعاصوشحو

ْ 
 ا

 ظ

 17 همس فيخضرلوو ا ل
 و

 ريتك وذ عل دانا اكو تفسر زا وضيفي داش اورطَن 595

 - نيسان هتماجىرب ن عنشوهمرّجهاو هن دفرنس اريل ريتال

 يدمي فما بح نلابتم نة قسم اك منا
 | اريععماجنانم لا نكينم مهن اروع رتوهشوانف منكي
 -. مسهور ازال :نل ناك كيل لن مهسو مده هنا
 مسواؤشا] قريش تف اسوذحو ءاجالوسحن نإ رنكأ اهنسرماو 8

 تالا رماد هداه ةايدد عيا كيتا ونسي يام

 ع يلامس و ١

 3 دم سيخ ان مص نيس ١ يل يي سل هيي يسم

 + و -- م عي وصح



 تم يقوي ل بإساحأ

 مهيمحح توست ام عاجلا ءانقيال زن:

 جيس جود يبوح يدم 0
 لاجادمز عل اف امعيجن ا طءارسرل اذيشلإ] ةدلل لوز اجرا ياما
 8 الفم تنزاهرتسملاكفو مهلؤرم م اناو جتلولم هلا ن اير نيىاننإابحاو ظ

 اياك زو منال ودا ته
 دمام للا: عباذ اللد واج ذيل نمل عسلاقمجفد

 سكر لص اوما نا بيساو | نادت ونم منتلتو الرب رس

 ا يقوموا اسال ا تارا جتنا

 0 ا ف دافع كف زيكا

 »و مالكدل نيؤتنلل ومو ءانملاوصعإلو لارا وصع ماريا نم تنال | ظ
 "مكن زجلا نوداعسا وبنو الجمار زحالاو فحنا ءؤخلا مدا ناك

 اله قالسالقو قوي هنا 3 ناؤفلبو ءاومريفامهالكرم ١

 1 تي زرعت
 | ةتارانئو هت ع نقوه]حراو حنبل ن هبب طعسو غامد قا
 أيكم جررككا عايل يضم اطل كارت باكو سيلا يئل ل 6
 1 | ةةيرؤتنللو لط ا تعنمو ودا عجف ناصطنلار يضم ئنشللييلاو

 داطقوئاو جارملا مدأبل يصحا زمإم ميجا مولا قو نياوخلا

 | ؟راراليمامهدحا نيمو لعبابلا اذهوضن كام كلذ كرات جفا
 ْ وواضمالا دريستجو | نيطسو تقسو مي نأ هسالعد هدورلاملا

 تيم قا ::طارا ما هس واناقلااقزشم ديلان
 لالة عال (مدوكمج باهنا تابعو درسا عم ضي ارنا ظ

 | ا يم عسب ادب

 ملل يجوع ب مدع. وأ 1

 يابا او دوهطيد لس اود فاقش ل نرفو يحي اللازم
 5 ا, الاب سلايل اوكا شارك

 1 5س نهد تع هلا ناآزمعأ

 اتسم مان. ناب نيدواعوردلا نهد خوبابل نعي امته ف

 مي يكول اتسايف حل تاكو زل اىطنا نم[

 ظ | جاتيتادل جزل ل يياماوريضنغمال السداد زيمنب نط بيزا
 1 ,ةضالش نموها 6 > ةيييفا

 ول نب لونسد | 7 1

 * ب

 كل ءان

 175 7 65 ور 1 5: 5 - 2 . ٠

5 0 . 

 م

 ظ تر داع

 شئ وحس سوح يا < 1-1

 ر 00 مس منيح و دعما يسم ربا“ جرجير دوس
 2 تاسعا” ب يي دوو دو

 4 - حب ١ يوت



 91 ره اطول درهم
 افلم ب يبس بمب دءافقا بف
 اناس يج الاس لاداو راق اعدل نعنأ م
 صامل قالا زهتاهكةبنكومرلا زوو ملعتمرلا ,يلعتذزال قمنا واتت

 ا عسا
 بسمك بب داعل رينو قي هنزل

 ى'باساللوم|ممالدلاذد كال انس نلف هنيطتد لسا قيضف هيكولإ |

 تالدب ةزملا نشالله دنس | ذم نوكأ م يك فا او )وت

 ا تم هل نكمل لزم ل ذاولزشتالاف هند اتعاام ثالخ

 ثنا كيو ساسدل ننال اعرب نينلثلانلاثكو عينعطتء امج دمتم |
 ته ةلضز وك وا تاما نهانا الاكل

 : ولما ونقوم نسارو ساودعسو دفا قضوا نلت ظ
 .06 و ثيج نوفا: بؤ يط ةيضؤم<-

 ْإ يس

 باكتقسمو» 6 ناس نا بوطموع و ظ

 اطر جرلإ نارا منعت دروسا علييمسوادوسازاةاوزتمنزع
 | ناكو انتا :نارغاحابها تريكو عا ارورتلا ركوة[ هنإ
 هك وامور زعبل عسانا ةس مهرس نييفشنا تاج
 لا | انا دص ديو ماهزرغ ”رواوسو زر غلورتارو تعطل نصاجوررهطا
 240 التسا وبول نقآتسؤتك وضيف يطيل موثوق دانمد
 «ضلملا حلزون نيرا عضال نسا: تالق اوبتما:

 وربي | قيمنا ويعاد الم دلما علاه نورتو عكتشلا ريالا
 ةرضإمالاترتكاؤاو همرعوا ناصتفو ثمطلا اة نم ول مالا هاون »
 . نقعتا مهل) 6 وافتسالااهنسعدل ورب نالت دقدساو سلككأ تنعتضو ما

 .مضلوو لوزاواضعإؤ وا اللوم الملازم امزقع ايبود
 قداطواظلما هجر واضعإوو ىدايمل يخيدو |ؤملاتالاو بيضا
 تملا ملزم وول مادو هداشموأرشلنإ امارس يرد
 اهناؤانمبا ري تانموملا و ئضأوملا زعل زيزنالا كلذ بيسو ىلا دملونا
 ظ
 تكد ونصعلكر ل ببؤملا اة جريان وكوأ تو هر ماجن 1

 وجد اداكمر زب |]ةامومتس ميدل نموايلس ميسازما
 ويم ةيكريصا خضرا سبور نيكد
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 أ يسم هنن هام 0 ْ

 2 0 نيم لين نت ٍْ
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نيترو نيدد !ا ناي وسو |
ت2 مهريوعسأ قضم نيس ابدا 

 ظ 

 | اعويلم '. موز احق تم ةوطرلاوو عرايا ةارلا قمنوكم نإ قيلت

 تر يو مام أو قولعل | بيجيب و ملا لل ] دوف ادحاسإب

 بطر اورايل | رجرل فلاي ةدابلا ملا ةزنك بس نم زوري يجرسنا نع

 الالاف يب سايل را جراف هوت |ساال/ دنس زوام

 أَ اجيارجا اق ملطرووا لطاقة هقيسلوأرب وسم راو

 اة 0 ملأ

 هواووينيد< المج و بتل )هذان 1

 لو ولاا عب بياكل م

 طز |جا ملول سالة وشما بجتستلانمامأو سيلامشلا

 #1 اهوا وموت .ايطدبع هيو جوازات ١
 لا 6 قوله) سعال امال لجلازفازسا ومايا

 ضراعد اهو |خمإتعوا قوضام اذ ديلا واضعا ىنل بس )ريا

 )الجم ةشيؤمرأتلا ثامر تطمن اءدددا طي وتاج د
 ا و ويم 2-7

 ؛اؤجما يحلم نمالاذكو مل هال اوه ه”ريومل

 لوط
داما زال اهناذإ#

 500 0 
 ا ا يي يي هية سس

1 0 

 28 - تلاه 00 ل
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 سس ,
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 يعن هع 2 تاس

 [0ظ*ش*”*-
 اوس سلس نكو يبجيتكا
 'ٍ ايازمرلا الايس نيزلاوزلاك انفي عراع» تع نيالا
 رح ايمو ا)اتسال |لهو نازتالاننماماعيىداطلا

 | السور اطسائأطهلاملاو لالا نانرؤلنع ةرحا لجل نيكي
 | لثيؤل نا زينر انالانس مارش و همرصو ريوس فنعم 85

 حتتورت كو ماب ؤركتقلا طاقسالا ب ابسالارإز نسوا اري نوح

 .قوزفا زل ءورقسساتامالعو مهرانمم تلزعل
 ١ جتا بطر سوفت ةثازلا تاروط او اع

1 
: 

 | سس يسر عي
 | سعو ناليلل كلزو نضام "و جف سارا جان

 . لاو نادم ل نع ااذم هرمؤهجت يتتالاو جوزلل لونا
 كيسا يلا ادد ىجو عافت وز هوا اقل مرد مدد

 ظ ب بانجو عجوو هربعُف هرمدصلا ءاضعال داني رنالو لتقل

 هيج را 0 ا

 2 يخل ل7 5
1 0 7 

 7 _ 0 و



 ممم "مح دا يسم
 ةييسسسسسشهسهه للسما د دحا رممحا لل سمس

 د جرا زج الاوحد ولإودلتامالع ديلا :زكرسوسنصدد ناب مول اريك[ لوزالاذ تاب كيلا ؤلقتس ان دذالز لها يبس ناز ظ

 | ملول تام العنيعايلاو اولطلاكريسكر ورشي كاوو بانل يلع ظةئذلا 0 : دهب" ل3 تاو وازبل عانرجم دهم ارفاغل ا نال

 | نو يومك نالانالا ىف ان عض انيس هضالاثالاذ ابدا فب نا اهنعماقاذا للقتل بل ,اننو هنا اجنجس :لئازبملا

 ادءاقد ةفالل ميلا مهما عقيد د هرم يالمعما يهيم شم ظ / بتعءايبل نكل وولد اوهنالاىلل ليل تماززاو :نساهينغر قا اهلاخ

 | لعاطرمس :لكريرإ لل اصومحم عايل مواللت زها وانام ِ م هدمت د وع جرم دوس عل اب ناكمازتشاكنلا تقولاؤورهلتا

 ظ| :نافوريوزعاسولتيد ]ليف مونة 1 ا . كرير لسا الطعوم لخضر د الا قيضالا و تاباملل اد ناهدال اذ

 | ةلسأو نهسد قاتئخو نع َلظَدَراَوَدَو عابس تت سوزكلاو / 1 تتر منتجة والا وعد تم يطا

 2 ل عاج ع نمر ١ 0مم دوردخل امال تل :لكتت روز هند ماو نسوتااونانلم اونا انمدد ممسياقل رو سوط د

 كسا ماجا ول داع ل06 "لعل تاي لو عامللاو 1 طابو ,توريلاو هزارملا ؤ'لدتحملا نافرالاد راما أو 1 ا

 "توج طور مكي تابوا نازك الازقذل ةنيملال لو نيدلررحلا# سيدال دعت شككت اكامو نيالا برش ١

 01 نجل تامالقا موضعا نهرل ف رفياطلو شكو ىزركفل ا 0 نكران لقمر و ءرسو امجاامارذالااكامو عكللارةهلع عماتنإ

 دلمالاو ل اج هه زمنا باصاناق مونانهرطكاءاياتجوتحو لسانا توءاللاو ناهالل نم تاني تس زيفم اهتنال ناككمو الذ جتلل ا

 اانا موه نأبع وقس ةماجلو مقاوم ابرج ن1 نوكأ امتساو جين اءأو طلو بروس نيم رينينم و تالظماو

 ستيل انوفا عما هلماع تيل جارت تسل 2 ياو نوكلأف حانرل ناكامو اهعابرنك«ن ونيدالاو ضمركلاو

 اكرم قبسيب دوق تسلا لااا و 1 هثياعا ةابنليطيعإ دالإك5 نوسلا بزغناواهمايسد

 يسيل ناكامرو باطل اكره قدي اداس نوكيا ارحم مابقو عاام بيرلو ا مع 0
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 ع تود . نسل اسس

 8 ابقاوعنا اد ننجافي ويلا, :عجواملوق نخح اذ نتا ال يبن نم
 اقروا تي ظ

 لسا هههاد قيثكت رطب اطلع نوككل جول نالت
 بابسنا نح ناوكو ةنسنإب تا ةراكوالا)نيفربناشا ئيلاذ

 ناد تايبسن ووري ومر بطل زوم ادئجسا كت
 اند لا هتف لجل نئيندرعر جتنا امه ينجو

 هنري نول زكؤمؤفا ناكها: راين نسكج نادت كناقاراتيل
 7 لمهن واول ىسحاو طنن [نب كيلو اننغركو انتاركو 0

 مجالا بهسامرجتا ىلا قفاز غاوكتاو :يزبزحا هذال وفل
 ماو انيداعشا 2 يو هنيبافتنج هنري ال ١

 مآ 0 »

 نيكل ةورلا عضو مزال تكلا هككد مورا رجراتجسؤتالاو
 ب مم حم ب

 يا يبل
3 

 محول

 القس نإنالم يعل ايل 5

 ادامه كتوم
 ديس ادا لهم ركل يلزاؤمايئام قال اجي اظيلءاهعضرما
 ْ رسما ولما راو ميجما قيند رض انناكيتس نفد اهب
 رم ًاءارطو قورعن وكم ادردنواووشوح نكدلا تاذؤو َنَِيلداَدْرِ

 | نمتكئئاذاو اول ةرتاؤرو ءدلتمارخا اهنينيالا ضنا نوكيورارومال ظ

 | ينو ل لعترتعا تاقاذاد بيرو ههنا زجل الما تكعذز
 اهلالاورهما رج كركم عرساو د كرعنخاوتولااهنييعن وكر ظ
 اياز نكلاوران انهأو لاذ داننصافوالا تامالعاماورهشار شدا ٍ

 | فينوككومانا ىكلالياناكايد و اهمارو قنكن قاس اؤاسومح
 | كلو نكليومانا ككل )فل نم تامالعأ را الاوان اكو نهم

 اوناش جلاد آر اننا نا بجيراكدالإ ريت انضدا نيديلا خيا
 : يفلت هتوككملا تاحرؤلاو تاروج/إرو سوط دورْملا تو

 كم ايل نال قمن انتم الو تاضورلاو الإ
 ةاموول اتنيخصتوكينرا بيل موكل طنمدا تيل ىلا يفت

 | اهييزعزيجنا بجالزكو يكهااري
 5 قدنم جويا دات



 لزب راس كلارا هاك ل
 راكان تعم ىلا ل دهس زنعاو لذ اوشا

 لا د نيم اكمالاذ ةءىوام وجاري هاش اقم
 نادي قس تامالع الز ةرشجد اوم الاو |
 16الف نيلأر ور دورت ف تمطلا قابوا مازغتساوتكك

 ض سام بسس امس يمك

ٍ 

 101 د هيج بوم نسا
 4 ٌجطم واللا ةقاختساوعتعتمو طوي: هددأ ١ ءومه

  تريسيدلو لوكام ةعارمشو) تهئيل ذ ايجافياذ و درتوادوللا ْ

 مش الع بيس ةنيذللارنيشملا تالوكملا لا دنرشنا اهلي كلذ

 دامو تفعشو .جاررا كضلا هن تت اطدإل اذ
 ام دن ءاماوداواما طاقسالا ببسو افيد أهاو 8 ظ

 و يما تيرس تهب

 55-5 'قالزالا لعتناعاو هضادلا تو مجلات ذا انوا ظ
 | نين يملا نالالل ذول انحكجتا نال كيذو نالبف تطغا ع

 ا هود روعو 0 ءانتلا

 ل ذاذزهما 5 جبت ق١ ازشا] ةاهمونهترمك

 و هام تام تاهل د واح

 و دانييل طق ده اهنم مني اهويرتسا هسطرتاذاق ملاذ

 لك موعلتما ناو هعدد ن دس ”زريسنآ طاختالا ةمالع وزد رم

 ٠  ىحرتاونو نيلإاءورد طزااذاانيداورماطلا تاج عنا اتيت ماج

 | قشكلل ناو طوس |زيرهم هنأو ضيخضصنإبلل نازرقشموهه ىدشإ رض
 ._ قوس لصاورساجيواءاجوز و مئاؤبلملا
 4 باسرع مجوو معلا بانازسونوككان/ل
 ا رزان مباره هش يلا را خضار اناا اة
 كِياواللَم قوله |لدادنعوم طقس نيبلإ لعن ائامنووحا نا
 ينال بابن منا ٍيذهؤ قويا بيض ةدالدا موا غ

 ١ رف اذض هس | رم انا طقس ل نع

 1 ظ رو اهكارد) خ7



 0 م“ يسم يوسي

 كج جوجو سوسو | | اديس ودعوا
 تارا شر ةالكماناعتتم قت زب اجار بال نيزك لدا تاكو دادضبلا نرملا جزل او نينيتمملاو تنحي شن ثم ١ ذاق ىالالا» ٠

 . اذكري ةحمؤ هادم باش عاعادوقتنةروتشهاه لا بع وباي بوو هو 1 | 0ك ادا فمر يردوا
 00 لرب تسؤكسن لهو ويمرنيىظلرما ونا الل امزح نفل جوداهازجتها تتسم ج تموت تحال | <77

 | مس نموا تيقس ناد نسال ا ل ا 5 تدع ةتعت طرت
 | نيتاكح ,دهام ى وافل قرارا ةداناكم تدل ولما رجس ر ارش ر أل 01 هاه س جم هيجي يما

 ةضو تا ةعرا ةياكل قزم ترشد نابلجاك امجد واتا تاوزل اكريتسلا ري ورالزوتطاقحالانع نينا طال ١
 اني باسنا نكي انا «ئاكل در تكىذلأ ماشا هل غانم ال رت درو :ناتيماوتتنالاة ريس جاور قازتلاو ١
 يمول نوصل ديمو ندي ءاياهدانزمنوةالضإ ريتش رانا ند! ١ 0 رنا مانربتالتاك ننس وما طكو ١

| : 

 يقام راينا او ناكل ا: نؤاثللد والا طانلازسناوهضددا ال نةهعتو ميلا
 هنو ندا ءامعم تيرس اذ ! اصوضخو باوصلا نم يبرد ا ىلع بدا وهنا قرم عنة ىذلا كب يط مالو[ روع

 رك نك دوب حسم ب 2 اره مسج يوتا رجوع جيركو ريدا
 هدايلو| تدين .٠

 0و فالله منال زهد لمغأق ٠ ايلا

 "تاق ماتاياساب تدهن اؤمن 7



 27-1 2 تالف < .231-:: "الضال 10غ لاق ن7: قا 1 ل 19150002-31-7332:

 اتم [طكشلا ايل لاو في نمنو باشا وسناب دايس مي '

 |متسدزوةريلل ياس ليوا دع داو كرم ]ها [نيجادو دين بح رشغض أ ا

 نرد تنعدسا كرمز طله جيعدلاننوإءزلا ورمل فلا هارد ظ

 نما رَماشنايقنو بح هناجر لسملا عددا لكروبمالاو ا

 بس ميزو نوعي و دومال لاس نارإ )بألا و قبسل ابر ن» اننمأ ظ

 بحزم هماربشجتذو بادسلاننو مان دورتع نز ءلهال !نئزخو ١

 ”ةابسريت ماد درئط كد حاو |كعرمزشمالاو عمنا تيكدحلا نمو مرسنذا نإ ندوا ١

 صال امنولا حمو ةرثد اعيشامكشما هزيل طلبو مارد كلئرتس ظ

 ا تو رهسلل طقفن قررا اناو مهل ةياساوصعؤوا ١

 لجل داجتا جداول ماناقا هلا 0
 اا ند ميطقو 3 جهلا ديت لادا يعا ايدو ةيلريعمل

 نابل دب مالم ,نالولا:نطتملأد ماهإملا الالتيما

 ل بر توت جست 5قؤتزناحواو جوز وسطا منع دلالع
 1 ازمه نددت 1
 1 |[ مس سلا 1

 +: ل[ذمزجاط نمو نحد عاجركداطتسم انين اما | ...٠

 | لال

 ه0 ادت ع

 ءاتسمالاو توون نال مارال اكيزعالا تمت ةدلا يا
 . هالات رض يل] يم ينللااماو جداد كل تكو ساس

 00 / ريطرلاهَو اهلءاماد : تواطال يه ورمكتعم وجو وك 1

 جي ل زهنيتادلاتعنص ندبلارفاشو لوبلا جوز لثالهردبف
 شم من اكول ليام مرولاطتض بيد لفاسالاىلا انا ذوق

 ظ تر يسال هيمو اقول تسال دسستما
 ال ل ميار ”رازنت متت سافن اورج اتعاب جاما سوستو

 206 نهاره كتان ماولو/دامابليسالإل كلل مدل ناس
 غاطتسالا اا هداك ادب هدالساس رسل خالل

 قياسالا د ضمن ارابجالاكوِصالاو ءزوهشملا )المل اكن اذاوسدلا

 بو منسوملازموّداملا بنما لادم عيب م املا باشا نب

 قزكيدو مدااجاطاؤ غم هرب هرهوجصمو ق ئكملا اهالحر ووضعا | كوكذا نأ

 بؤ ايها نجوا فوك امرها ناك عبلا بيت

 اوس مم ١

 كر هن



 : ل ةؤدسا6 داهمت اهانة جلاب قس
 ىتنبلا | ةث/نايؤنملا فولو ,اهندانايزفيللجي عورتا جناب

 اهرب زيزابلادنوكلاو رم لارا قيقد ةههنكو بارود لل
 ايوا وراووداوتساة بضل: بريل قير نسيم .

 اوفس مووت د عيد 6 درنانلوضو تستوجب وترا توجو

 ظ نيتطكاو08 دقالا و عتافوتدوطنل قرر نيو جوتابلاو

 مدعو 010 يو وم موو س

 مكس و ييمسجا ':اداوبد نرجو عموما زارع حجر نمراهل و رةؤعم ترصنلاو
 | هد فونت د13 نهد لو جاديستاو لبحر دورة رسال ةريصا/ةا]اعيلإءهدادلإ هنتي نقوىشملا |
 لا ل بلا طلع او جارت ليه داتا السد ثلا ن وسو سلك د ريبكلاو !نفصلا و سزوكرت ورجل

 5 نول اواقشإلَي نادت ناووم مبصوفو رالتلا امنرو نفصل )خاروهو اللبن يعو هن لاوس يعن ضل و ىزل او رتولو
 ا

 |اةضاوبرشا مت ون ملكلااذهوامنيامنخاد نيالا ذو همي ميس لئارشنر نوت اد يعا سناك

 اس ب[مياتس  ييقلرناورلا تع يرضاظؤؤانسا ظ ايس يوصل حيان ا '؛

 ةسوحو ني داو قورلانمق اذ سشو ة قي امةس)لجو ىرح / " 0 ظ

 8 يفاحبملا هبوب ا 0 ادرس يدتيحاكندالا
 ٠ جَ 8 د : /

 ٠  0ىيرازعب اوى جرا اب طمس زم ماع 00 ظ ا اوبخيطلانايلو عامل 2 دعم 5



 هلة واطنا» معسل اوما ا هب
 |ضءأ ا.ه اديها

 9 1 2و وح د

 |بنيير 1اس ب2 اطزا

 ادام دورغدواعملا [ئملزناذلزعاو١ اتنااذاهق دعاه خف نارك

 دالاس را واعمامأو ب اعاماو ترب ام نيش الإوع ملؤس ١

 2 انتل ةاماعاجإ قومك اورد ارز صالانالالذد

 ارنداوصت هدا جرسووا ناتو ارم مطل

 ب رياوكوحتد ربع دكر انجب
 3 ان نوكسم ا نالدداوهنوتمان قرح ناكامو ويقل وعود انل]ا

 اههض عانس ةإزقمو نول نالثللا و نسوةازهزع ل يكجوتو - ١
 نرد يطرام قامشالاو عاسالا بح ليقول ودور لش
 راج دنهجو جرا تججؤدا كلا زكا توامتما#
 رسل اءايدو سيرا خا ردنا جرجحو نجا يومادتو |

 1 تالا مرد ساو ,نرالاميس امد! هرو نميلصو

 | أمو برالا رسم نضال وفا مقوايرو لاودلا,ر داوسو |

 مندل لق دلو تاب ددازيانهو اق ومواقف
 .: :”نمداككم للذلوانيباقنش | لقدوتنوتلازورهدق شب

 ومكتب قا ةلاوهو ف مداح انايشا|
 : دي - مرو اج ع 3 ا لا يي ب ب هدو و مع

 م

 جند جداوتنم قوارب
 | مهإرتف سرا هدانرل نايبصل رغءاذهو تاق : رمتا|

 | ةةيس 2 1-2 2 1 11903 77117012377-11 انا 7-7 6-لا تحشخ + + بج . قوس دج + وي دس

 ىق اهي نا دددشم منا سرنا مرن ناو مالح

 ديو ووو وو واو مايل

 أ دغر, از مدامعنمو اييرو)ءانناكو |لتجيو شو اهمناكلا هن
 ذيك رضانناه حاملات يو دالا»انركو امكرع ناتحالا وغقشسالا

 | الرا وشق ورعفملاو قامماو بيُلاو وروا ارزوسالاو عرتمو سلا

 ظ يمت برس هناك عجاف لا مل
 قدلادننلا اه نعت هز تاورالاوريسكلا ورضا

 ِْ يريم د وتخت 3ىكلأ]عتستنم و نانو
 ١ تايئنالتجلا قاكاو ىلا قوما ءرو كاز عع ايروواقتحالا
 | تنك اما ناقل اور ةدحرتجاالا جانو مدلل نسور رمل

 "يكرس هوو وريال حط دانس اهلإَمِو ماقيل أماو

 " جازت اة رظيلعلا تاروطرلا هداه

 | اكره راونمالزرلا بحاصوم قاسن نيد ماوي مثمنا



 يدوس اووما دم ب هنا

 ١ 06+ ب ينص ووعد ثدساتاو

 دةدسباصانم ارا ل 6كلذل سنن اهيلعقينمتيف واهرتقلا
 تاكاذا مالكلدو كليهالاف اه ذرعا امل نينا مل امو بد

 يانا وده رقاب كزمبالب عشا ردسن نات دكا
 نارا دو عازل دب زازملا منوطرلا خمسا حلل بلغ آملا 6

 5 نوكدوزهطتادجول 6 لْؤرعو تاخزملاو ناهدالاو تاداككإ

 صولا ظ

 هاد مرو د لكلا فحنمو عاج ]دنع دسم هيام
 اولا لتنال ةووننو لل: تائب ترتمركم ادرج حو

 لادا قا روو نفل سرا
 تامالعوالوطرجنتادانتماو بس مدعم يا ٠

 عطاراوزل و زورتجترلءاعنا زها ناموا ةوكوت ورالثمالا
 تميم يبا رتحاؤويسااد ١
0 

 ظ 451 ليوبسايامسيزيم لابو خدتكمب نسا
 | يظر السمر عناكأمو ةراهل ناهدالاو موطن رطعب نهيب وريح
 ا فيتاسرمد بتم ياسو اجل كنا ع الئ جدشما
 دانكن امرك زمامالاد اكأمو عايل طارد مب هان ىكذ اعالي 5
 | سا جازرئان زكازجا قرع عاتاوموقاودلا وطلآ سالت ؛
 تاللإم تان دارج وزو جملا ملا زيا ةدداججتا»ا

 أ تاكأم نيركورتسلا تاكدا واهل تقولا نمط همك
 أ نضرب ارثكالدلا نهد قابس تحالاو زؤعسلا نعديل انوا اذه ان
 | كولملا مانيللورمامارتك ل دكو ٠ تهوجولاو مانتفا ليزا نا
 رد | قت يتجت وتساهم
 ْ | جراي جراند هبا ةأوادوبا ع لمساوزلات لقانون

 1 0 تع س رعصع دج مك تالا

 | داهيز محام روسلا قررت عاتاالاق ليه از: يلا ٌْ
 | ميك اهدا اهت امص والطاهتنواول دفا تطورا 7
 ظ 300 تن يجورزلازت اهدا جارت وو متسول 1



 سمسم محم نة دعم +

 ادد كلارنس فايد جاو ءادوسا قلب زي ديال مشب هزت

 رمح اوربوتسا قول جاع كالو تتقي

 جال لادا تيزحلاو ال تيك داجلو لل نمادراوهو هلكألاو ظ

 ءاروسلل عفتسآلاو صلب أت اس حالها بل ىاودننىنلاى وأ

 كلاووزعاوم ةداملأ حرب المل نمل موفملاو للك رو دالا) اينحاو

 الزجل ايدول د زير ايرككوزجلايرمالا هوتالع الو
 مج هسا دواس انساتا رانج قجحويماؤننأو
 نقال كنار ضصلاما )نناوسحت اجهزه جرت

 م هكيصسع دس

 لا دطو عطل ريا نيوز ٌيحىزا هنمعا توتال سوو

 دام ولزملا لل راس مسكرا كشعازدارلكذ داق اما جرم ووسوه

 نم .امداطلععا طيس طنيلطا جرلاكم اوه ىةزمدا التلك مافغف

 . ت5 ندا يو, تضيكش جزل ءوسذركينانئجداهشنثك
ع أماهد امن عزوكىذل | )انما دا جينات اكو

 5 3 225 من

 ذل مو رامون روانلا و واهتاطلل مصل مد ما

 3 ,فرلإؤ داركددباج مادو

 تك يبل --

 م أون زادوا ادوسز عنيك هندسه

 ظ اديوتن فرع داع كد ٠-هل ظ

 طال سدو ليلهتات ا”ةاختاو لو ظاوأ, ل اهيتتع وكدا

 ٌْ رده وجل ناجم تانزو دف سيدو
 | اهنالورةبصعاةيالاعوربل زم تيغموهد 1/7 2كود1قئ/ يعاب
 رو | !لصافلا والم ارتحل ءلسرو قدالاسلا عهد نر

 انائاإز وريجام ارثكزساذملان 5 جارتل راحاصوصحق اههسرفلا تنبو

 اهنيطلر اه اهماول ارشاد ضم تالله اهتساؤ بديطلا نم ءان

 .قوالامادميولا كتل سال تبادذلا] متسنا طيرنالاماواهشكتب
 * ثدي رمال لماقنل عاحو و ريزل ,ددارزلكيلع تاككشلا
 , 21-9 ميال اماداولأ مركببسس هنيدل اولا جارلع نويل ال كلذ
 ”-ستحوأءالتمالا طارت عاجلا تكد ]9[ كرثو دع

 لسا 2 ام يسد بشلاوم” داتعملا تاهلمتسالا |

 هل 5 م 1 0 #ٍ 9 1

 0 ةيملا 0 0 8. ا 00" : ىف ه4 5-5 1 ب "1 2 .
 5 مل ا مو ّ . 5

 07 يل سو 3
 4# 2 ع و

3 
 - . 8 ١

 .٠

0 

1 9 

 ّ 0 كراذاو

 اذ

007 
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 0و -
 2-2 اك ل ةيطحح 7 د د عس

 كوم اوهاونع + :تيلقإب ط ادم يابا نزلا علا ماجد نتا م مانام سدا هيسرإؤم لاحم ؛ هقلئخ طواخان مداوي سوسن |

 ' امد لرولاقوعوالتمازعو ايامنا ازال اول نع وكاني اسد وعم تك

 سأس مداره نوال ذل دل م نيام قع د3 قر داز مامنر اطازكو بيك خلطت 1 و' هلو جار ياا

 رسولا أى انتيرهو ماها صاح ياصالاّ م قت وهروقتامآوز ةزمانل 12 زجل عير رهو ومعو نامرلا لوطي ستعو اهلهو نواح كبت
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 دصي هجل] نمصنمل اومنذل نئوهوذلا قرار هاو أيجنفاصل او. ظ
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 زياف اولا نا بيس كل وو اجر دان امدوحو و همزالل اميرلارهو:قورلا |

 جدار ورنا جراخامآو اهبوبطإٍنهااسونسحو قورعاؤ دولا |
 تمالك دبكأو معنا ةراطااذ اهفشن كارقكو بتل"
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 مالو ثور وهام للذ نموق ورعاك ز هززوهامغلا زم ل صاناا

 1 ءاذل ا ناكرا نايفعن حو !ت انؤعملا هدامامبلو ا نايتفلا نانههاطلاك

 معلا اهنيوكى ا ندرلا2 قوم عا
 دال يمس ؤومامو قال! بسؤوها جونج ب يعكف هكر
 ىار انئ)فملاب تدانجؤلا تاوطجرإ وم ودول طدهيجا يرق نإ يطر اهو
 . متوتْسِريْم دز تراصو هْنللَجا لابءإوه ىلا منجولإا بزا

 اهو رويبل لكتب يو ١ هدم ع وقح برق ناليسلا اباه د هع ناالام
 البو ةقلفطل) ول نمد زجالا اختل ءانسعالا زج ساه تمطر
 مالو بويصلا جاد انهدلوالا,يوليرلال اثم برشا قريت ارا
 | يعلا ولولا ثلاث ال امو لايذلا مرجو بوست نعمل نب اثنا لاثمو

 | ث علصإلاو انءالا ككشسا ازال إنلا هنمرختا نق ءازجا لتس اهب

 | ةلر حما يلع كدا اوغلو اذه كوز ماكنا يسم
 بيلإبب ناكامقّدل | 9 اةداهش وكالزكو قالا ىدقدتدبكا |
 لوالاتملا نيقلااروطيرلا نق ماد اماهيككوتدعملا ورا اس ديك

 تس لا كاسل نم كبطل سامسون. هبي اوال
 تمون وال ردنا ريس ةؤبسلا 9 ير تنااوج دريل

 تالطااريك :ثدعل 2 نس مول اخاب ولو اتنِهاا اذ

 مدل ئلرعلا زا ”لعثلا تن اذا(اااسغإؤ اننا مها زيا
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 3 قرعو لورا ,ذ ازحو ويهتم زيخ اهمزلب ملإرو نم با

 ناططسدف افك ناك 0 د

 :جزبا تجف ردم سل ا

 باص عزيلف ماهل 91و تدمع وب هي

 راو ةؤعللدتتماملس نيدطر هلي اذهنإل,رين مايلزم 0 امر ديجي .
 ما تايهجلا يكب هيلا تاه تندم سيلا خيشال نويل نوع 6-0 ف 3

 ل !سساهيلا نيا يريَسودادتمالاو طالخالاو لعدد ادام

 لقط  اظحازاهجاصعي: سد ونعجن ا)ثسفنإو ءالظنل نمو ْ

 تبللا نادءالا )و ءةرملاو قرلإإ أثرا نادبال اة تللمتإ دنغرلذ

 0601 كلنكو ةؤسسلبقلالا كنق ايدو ةنزمعإل,قلازشؤيوسيملا

 م ماحالا5 كش ارض مسخ لعم م املا وق نمرتوعمولا

 |(حنلوا اهنيك نهتم ااا ا

 > د ا مح ايس دمع

 ا سس مما سل *
 نك حراج جاهز تضاومو اهم ناي الف وفات
 | ةستناكوا تدتمارقوهلات اكو اًيحالاف تغصك انه ناكنا

 اه انا عمولاعب 121111
 يت نم ادا ةظير انس بيزا ملا
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 بريان كوق طع رلطك ا ةدارحو عارسلا ماه انوكيو منومعالمو|

 نزخا تاكأناو نها ىومبلار المال تامالع نويوجنسنانحتجاو

 هنامر- لاسر امل يكنه ناو :قمعن اذجلا ليال :زعنماهدال نفسا

 يوم دس و ولا

 انجلو دحودسك وكيت رسلا هاه ذيك رادع مدلل |نربجزجاو دض

 0 جا ةز 2 2 5 [حاريسغاهلا ا

 يلو سال وزدإل راسل وسر و روصو جقاتمتا دن

 نخاع 'ناداتىافوعلل وفم |لثع تخلصت اهتمت ررورعبطلا

 نإ جانسي سخر افتباوا ناذص ميلا تلغ عمناكاذا كلذ با :

 ,بنيت جوال زك سر مايو ففتما جال

 اىندنالو نطل لنوع شادو ديلا نمدضماؤتسالا

 قتسددضف انا ءاووتشإ بيرج ادضملازنالواهرءنسلف ختنوكناال/ الا ظ

 اا دس لاهناتقولاؤ دصنلا عج ابر و مزهر جوتن غلا يد هدابلا» د

 اءالئي فمضلا لراس وب «هيذوعأمرو عاني وح توزكتن اعورعا

 ظج اين ناعم تايم موو ثيطل | ظ

 ا -- 70252 1 00006 ا ا

 ظ 1 يروج ساو سلز سم ما
 ١ دل طصفيطلراصر طعم املا ديشسو نب اٍنزحاثملا نمو سوني احبه |

 | خالفو اومدرةوكرع جز نفعا »املا طيب بدو را دوسرننك
 ' هوجو ندب دس هس وسل اجو اماملو قحاوعو بعز مرا ورسيلا

 0 امر ةيصنإ وهو نؤداقل اذإرلا باكا ىف شل عكا ماهدحإ دجدر |

 نتسارإل اطانول والا ناكر العد نفس الاحييكاماخلرنسا ْ

 ان كوره ةاكنايزملا اصاادركأ داو اق داس

 ا ءادوس نسا ا اسامه 0

 نسا سضن اونا ين

 دوم !نم رثوكن اكولو اهننزعال ةيستاناوحمانزسا

 ل كرباتن نورا انفعاضاوادوساوهىزلا نكت اككاًنع نوكي
 هر

 : 0 اكول نا اهنبانو رةوادوسل نعل وا توا غصاب
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 | لحار مدلإ نالت عك وكاس مالم قيوسلاق أدت:

 ماجر حان اوكي راكم ع هسد ينل نيويو راج آ اصل قوما ١
 6 م 2ك طم كلي

 0 برم بم مدينا لص مد جلو وحل 2100 :
 ( ينو قواسم روان تش تطلب ندانلل نب بيلعجم وكما تسمم اطال وتعأ

 ْ ل هياء عنيزه يصار قات 2 راما ةركرم لساجء نمو كيتا خنين داس, فا هام ميس وع

 لاهم ننقل ككاو نيرعشقلاو جريل اورتضانلا ةيكمالكر سيرت 1 8-5 0 اول تالا ا يصر لس

 | تاكوريكتااههتيتوزضعاو دليل ؤرتخو هربؤاهداتشااهنمنربلارع رار هارد اتساع حرار 7

 | اًديي ةلضعنوتو تاسعا ةرصن اونهدرلا اماواهنم تيشوسكلا (.١ ]نأ يبا ,رئايفطلاو ميدان دال كوسا 0 1
 | اهني عضد اتداغرازتمانمءواتمعاناطال انه زضاحا مادام هاروت ةاطصالاشلاتار هسا عزنا هلو

 رعت ءررعألا و زوعلد ا لأ مم 6 م

 , ةلحد|اهدربو هداملار القمري ايساهل زضاتلا نا لوفاو جداد اع و اناتنعاولنعو ليلطمَس ةلاحاهستن انيارنينعيفلن

 أس ىنمحا | لل د3 ىلا رضارلا عقو ىةداملا هبرمعئذلا اوما |رمتوفو اهعنلو الا بسن بيس للك دامرتنل بما ورجع تر تن ول سكوب 7

 أنا 0 ا يس 00 0 تكياذازضان برع هيط م ىذولا خيل نطابدا هل ىؤهلاو
 ةجقيقرواهتدايظيلطم املا تاكوفاهصاقثاو بايسال ا داتشا ظ ةئلرعن ,ذاملا نال والا جوست[ 3:5 انبوصاقظد صحاشؤلا ءاضعالاب ١

 املا تاكاذ ا نكر كلاب واد قورتفان نوكنوحرضادلا هر "5 3 اقل ايلؤ امر جالب اعمال لفص تاكد

 / غانا اهلك متنهيلل نا تامداعنمو يا يزعاو ,جدزاولةظيلاع
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 ا ورك جوز عوار يشمتلارذشلا نارا: :!نينعسرتكرمأ

 النمر مو( قايل نالازهتلقاناننيها و اهتدام ةرثك

 رمصلا نول اذ هوودتتحسمنتا بكرا قو رثجئسا لعل

 انتا هو ىا 0 دقلة وَيَا كورت 1
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 تاعلامأن فوداملا كلب اضاف دبَو م اماوفو غامدلا بحت اكأذا
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 عا نماهوورتكانوكاهوعنإ تنام تما اق! سالعم ةبادلا ثالغ
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 ١ ايجات نإ ساو هجم ولا

 انعكاس ركاب لنجم دعدا بان

 31730 قا اورو ير فس يا با باش نال ا

 نونا زتطفاو راد نكس وعم ا صل وس زل مقتل [قرؤاغ ىركسلا

 ديورباناوسدانانسؤا راو 0

 ا د نإ ظ

2 0 

 تدل تاقانس مرسال اجلا حانحالا

 7 حالو تقر تطعجتوأقا تن كن 0

 0 :د سالو أَن ييكلا سات توزر ناييمزب | 1
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 0 از هييص هتيسرم 3

 5 اجو تين[رينبو معتم عتود تاع | د6:
 1 ا وعملا 5

 ١ ينير نيام و قرات يهكتة زو بت يضل فىوا

 مددإ قه اهارت عريس ىذا ارب 0
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 كويردعرتب

 | عبط تام هايس جز باطما قلل برنو اتم بطلا كا

 | 9نكاجزتمأ عتاب صال بارت فعل اسجوب نابادحى امتي |

 ْ تاوربجرتسم شيخ «دحملا تناكادااهانماو بات اقجؤهتيتتتت |

 | 7نانزلجحازتاتفلا وميك نفلب علا نمر رعبطلا تاو
 ظ 1 و قأمسوريش بط تويق عنعمملا نامرلا بِسْم ابسلآ ويلان
 1 نر قاسم دب ]ص ]متيتو أعان قجاو درورروبل[

 "اهن/ و تجر ل ثم ىوتملا وقتل تالههسلا اهي اهنلإو لمصلا نايلع لش

 لعصت دس الن يعوب اساإبق يي وص نب اهرلأ ءأمفأر وألا
 تاوناقلا نعال ريدهزسدرميا جيشا ميلا 1 اسال اهالابس ظ

 د !ءاي جاها هتدرشع جر يكلاورلا ب باسْرم اهرد يوان آوأ ظ

 أ اهونمحو وج جعجو جبر ورش اجر عوز معلا هين
 1 ا
 اناني ودنو 0 مياس دنس تسجل

 كنز ردا

 مر ا



 ع زا ورحورنارامار ساناعزساا قاطا

 لبسي هك يس

 ]تاذلَوفؤتهتا درمان: 622078 د ضاق تلال أ.

 ني بحرب نمل شكد لاما

 2 0 اوم ودوم مد 0

 ا 0
 ل 8 17 50

 ل هيلا 0 0 ١

 ملكت ندب عرطبطل[ل است هدملل هني عال اسإب نسير 0

 0110 قت زلوم ا / ا : 377

 0 ا زل رارلا علو دي ما احل مزز 1 هاكر ع( ا
 2 ا 0[ كل.« ساو رك لعدم
 ا ة هي امر تحور و 3 ىلإ معو 0

 2 ١ م
 | ارا جالا تت عوار وسر اولا

 ُ تلا

 ا ضال تل ا
 نارداداوزمل رح ءأتملا لت اسرلعوا هدأ دالة واهتحاوا أ

 /. رزقك ةكاهاج تيران ياش
 ا قارواوتالئلروو سالانيحايرلا نم و راتتلة دورا لال" :

 للسير اماهجعاخ وس تالا ةكضاكؤللا ربا 1 5

 كيم جد جتا تاون
 ] ؟

 م الجلود تانج ورالا امو قواتنا تالئلز رو * 1

 ا 000 5و ميدل إال
 احلل لوسأل نما لدي بي سلاف بما ا 01 ا ١

 فان ءادتالا و صخر نيلووىلا عفئلالو جاضالاولاهسالانم

 الاسعار أم ايل نيل ل دال ر واننا بلايلشاو 3

 نارا ماو ا ميسم

١ 2 

0 
3 
 م

 ' يآ اناناس 0
 اكرر واوا ريض 6 4

 8 اهتز وقل ]فلو



 0 ا ا م مس

يطدو ناسا ابصسو ا يضل انهدو نيوسنا نكزونسونإلصاو ظ
 ي

 انا باوصا سرت علال تنازل عنيا ونؤمؤسوناز|

 ظ نكم ءاازاومخيبطلا تليلدقوالا مز غاالو هكالورعشل .ابزطفيال

 اييؤملا هيل كلجيالالا بجنن كل ةلضمر اد دارت را دضمالدا
 واجمل ايس مولا مولؤ كرحالنا بحي نا نكم إدا

 را .اهنيّعاد بسد نوككَر جك | قيد نإ بج ناتناجلا نوه أ
 7 يديم
 زيا عزشوالاؤاسونمسنيتكساف يزيح
 ريشا ميت ونلابسانياغبو عيناوا تاءاسكلةومالبقوا هدا

 1 اناووهاكمادرابلا .اناؤمورازلا زيها شكيب رمال« 6 اوالا

 ناي قيانا ا نرد رؤس جب انالعلا نمل اعرو رييلخأ

 نوينهد عي ضيكماعطلا] اكأزاو هنن عوام ةيابدد ع اهلاورع دعلا

 ةماازو 1 سا خا ]
 ) ا ءايشالا تصلي تعا جالعل 6 غاماربتيو

 0 اعاد و تا باتل

 ظ كرد تاراداو قيسيب ةفلاطعاهزدسنمل اكتمل ذل نمادبح ايم نايم

 تالهللا نمو مائابهي كلل جم مئااال هنالعاودّصفاذ مظيلعءامو |

 لخايرو نيؤكماو خوبطملانيضابلل ءاملادتعالا ب 0

 ؛ابحالاؤنتهلاد وزنا نم ةوف هنج) صن كاذب ايون
 جوميز هقاساو وباب اد ناو اهيولإهد ت ع 0 بحإ

 ١ يوبلاو يد |نهدورتش الا اهنسو دوت ان يارد ناو ناشببمل»

قاطعت ان أنعملااماو مما بواب بج اذهنمرإملا جمل اعرو
 َتق

اساربس و نيزجابلل نيوثب اطولخ نييك تف
 أر نسم ا ”,ع

 + اوهك مهضوم“ د ناحل قمم هتاملا تحلم ذأ

ول هلعلا ٍتلاطنإؤزؤصلا هرول| صارو سالو شع مارلا روستو
 لبع

 نهم دمع نيخشورضيطو تفاضإ صاقانم |[
 هرائا ةريغزن «

 انف م هدكبو, كا ياهلا نمو تنذالاو ثاشل زمول ان) درج نوبطم

 رار دراما تلا 1

وف ناد مانكم خاكاو فرك نور ايتلاو ءاثقاو خيب
 16 279 277 5 ريو. .ن

 لإ بلان مو مهاصإّسْشسد دايحل نمو مييرتلا نمو ىدال قادما

 نحلاجإمو ددعأ 0 دلع اتيسانمو دلع 1 1

 تع وسم



 وح ددلاولا ل رو ى نس ى

 5 ف

 ننايرىاتات حبق درت ةلا سولف تابسولكتخإد|

 لولا ةرلاد ظل اود مارق نيتها زعبي ادر!.دأع مندا

 رك برلا ناذاشم ادا ايجار اجل ايلي يبست ناكامام|رسيملا ئيشن| لك
 اايلةزللتلب مدل هنود دشيالدربلا نكدش ا جاسيزلأ ةنرضانلاو ادب
 ينو |ريمنلا همام النضال وذ ارسنال ملم تارطالاذ

 مك انمؤو ويلك راجع لس ضنا تاكو دل اتت

 ةنوفعلا طارعا اهيوزلبلا مومعزعشديع هتنزوللا ملي ايفل ناوهو

 نالاميلا مهاط مالتمالا مدعو ئانبلتامالعتدل| و مرهاظ ءالمإلاو

 :ءينمللا منراللالاداو قرداربا هان عن يكدق ءابتشالاا فعن الات
 خا ارو ص اقأو رجاجق|ىلا تاكامر] اوال |قىامتمنا ]كلون

 نعلم آن[ ومين ارجل ت امم منوللأ يصاصر وروما بج
 !مسفاوعس جورب ةةورتالخا ةحشرووسو رعت

 ا ضا يردج نام مدد باش دى راند بلش نحكم جب

 ظ ننكربزسرير|زنازاتعت احق امرين وعمواراحءاماعرأ

 . نكسو5ردب5 طه د ديك ,ذاجؤويل نش مل سافمو جتاحا
 | لهل وو الجم عليااوع ى راج اهديربورطغ !اههيطن عمد ورماو

 أ لقصر هيف هز[ طنط لاذا سوس[ قرع ءااراح بالحوار سه داهزخ

 نع يمن سس سسو

 | نيم ”وددو باّسو)ن أيسرب

 | 1017120 نانج] 16و تعض يمللؤ تاكو يسن جزتتا
 , اراوعاكتاورعطوا تاهاعمفا ريكا وهدد اارهتو سضرارجتالا

 تم ةاوطلل ركل قاتل ماتت
 أ ةودالا ومو دالا هده تك |هرو قرسد رو دا وتحوي نفك يكن

 انا بناه يلو ناتجحلا ساحاول ةجصت جت

 !ش بوت حوبطم اؤةتسالرماماجالاو مز هدحورتلأو[رصأجإل

 ال0 ببر جاد نوح عتووزافو ؟دسالخدن جيون

 | ماهر وس مارد منع

"3 
1 

0 
4 
4 

0 
 يمسك ل عريعسم ل أسب هَ
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 4 يار 0

 رلروالا

02-5 
 اه اهي دم ”:ارسماةهجزنابمد هبجكونار
 تي دوس د مس ع
 0 انييلل ناك( ااصونصحم ويمجمجمأ

' 
١ 

 روتاري نفكر اراها بوز زيد ]يئس جي

 د هسا وييبشمو يرد هزعو حطي

 ةجرساور يس يم
 ا 2

 تي نصر 1 يس

 لبرتسا | نهري دمنا نهيب زمنها جودالا رعد وعل انا علوم

 لا, [هنيتنسفاودرودزت : ديني قاعصمو لبتص ب[ 121523 نهرو

 هنو نليعرم هلا دهر يالع ناتيئملبلا ولع سيلا شدا 6 |
 ١ انا حض وهن بسعو لالعءإلاو 07 ءاهجنإلاو ييزئلاوءابسالاؤعا

 ظ لد تلال نجاد ةيجابجرازنيزمهد|ؤع) اهداوم بح تلثكو |
 نطل ءايشسا هشلب هشليؤ د اجالاتق وذ لرش اهتانصأ عيجحو هولحلاوب

 .كءتازمللا و تاعطقملاو تالا يصوت :ىيلاولدّسحملا

 | يعيانل و عيلا ىف بعلم بيدا نهب اهنعرجتالا نيطلت نا كزقاتنضأ
 | فعسى اال ناالا نزرول عزل موزهاوشم ماعلا عباد

 | جاما يبس اكاد للك ٌجسزاكام فلن لاعتقال

 ظ امسح بم

 | نجح سلال رك هذيلا ونس تيطلا نيكي دا
 ظ إيرني ىزيد نال بتل ذاو نيل ما هسرئانىسرافل وعلا
  نكرلا نزلا ناو دشائلاور تشر احلي رانا هب طاخو بالبللا

 .تلاءاو ]نم ءابجالا زوق بر اننا نورثكو بالبإلا وادامؤ نود

 الا وزلا بيور معوبسالاوكطسما بلشمو ليلك
 | عقعسنا بعلرالوا ا(ركراكنييكتاو ريتاراظتنالا مادا ًملو

 مش فاججانئنم ليقاليلد نفيس فل دز وكت ضنا ل قامت وانيش
 . ىودعلا تعش أ جما مالا ام ميشد ام موكا كلذكو تارىملا كلما
 الد ميا ماشي ايتو هلل ت ا

 دمارشلا منيللانتحلا,نيهتساو تشريد اوكي طواح دولنا

 ف يسارا اول ودا

2 + 



 4 ه2 ههنا - دعها م هس هت

 ان ضاللوباسإللاب غرظنتش نأ بحبو ةلغل هنا ايوه ابحدشتلا أ

 ناو قلد هيلع وييرل قفا يعرفن ناو هادعحلا مدي فنا الإ ْ

 ردك نعنصو تدحناالا ردع ل رو دل اءايّس | اصوصحو ثيم اغا

 دي ال رجا داضلاا لوبلا ٍتارالكو منمنملا نامرلا ب شو يام

 مف تايلاسللنم كلانا معو تادييغكلاول تتم ميجاؤلاو | ٍْ

 يلب نلت ةلا تكاد عضال دا اكتناو جلل ناكاركو

 ال ناصعو تداذلا ةراسعوريموزعسا يل فو فا ذبجنشا ند
 كاز مار دسم هزكر كاسم نزع: ادد هس لحأ 5ك

 الل جووبإ ةةللارع ناو منذو ياو معدد نذورولطك هنس

 للدد ”كردال ظويفلا بدلا اهتسإ بوري ذلطحاراهتسب سان نكي |

 اهم ةلها هه تفوارهو زلامملاتانيرلل عب لَش اد جانالالع
 لنك نليلط امل اهتسازعيدالؤ شع عيالانواجاذاو تاينالعبإف
 ةلاعد هزيل نييك الش لاو نوييالاو اغددزنو ضرككاو غادالبلا
 بيب اهمدارب رناملا عت محا اكرو يرعب 2

 اناس 00 هوس مول دعما فغصا

 بكيقأيرمارتقسز الشاور !نمرت اللا كن ا وشد 0 2

 :ياككو اريام ةلفاط اي
 4 57 اد

 كر 1

 ظ فرسه ارادل زرؤشىرغطللب تق تقوااذمؤ هيا بلشاف |

 1 تدعم سا دا دج صل ع ست سس

 |[ سو نام' الا دلع هديب صان .,

 اتاراو سكر نحنا ولكم ددوأد ابرعاكش نيتمشا تاما

 | اب ليله دونك نباةيمدإ وطعم[ لثدحا هلك م نويالاو

 | داو نرئشعرر ول [ص|رف ]ل شع تنجنقمر اره اددوؤشعدحاو

 | تقولو جلزل بسمع هوو أكرشل ىلا نييقر دنب سو صاف أ هنم

 يد سوبسدوسم لطصإ ليليا ديجشوبطم
 راهو اوخع تفس ليلي م ادد ننس[ نجدمل ولك نيتشاددوأد

 ١ همم نيد لها واطت ممامايا ثلثو هردملا هر ورشم فلسا اذ
 5-3 ُ م قس ايروع

 اناوزصع دا اقؤيسادبح بيجرغنا اروع مزال نيدو لش | ب جرين

ا مس اطل صاؤا نمنحا مهرارطإجلا داملا تن 1
 دبرتلا نموصا|رق ا كارل

 | اهتايتيقسو نالاقثم تفالا :تاصعزتول اشترطت وتصل جسول ان

 .اهولمحو رايق دينزمحإرو تزل ولخجفيطمل اما مف ا
 ' فلا 5

 | اطضالابساهؤغد جالو جيررلاو صايطلاف ىإ جلا اماو و
 ْ | ةاو رضا ترو ترسو نوكينوإحاذا مطب الا جا ن نصب ءامو.

 يك ام اكو وسلا لا لفلم داو لسان
 ١ هلو رز هنزل لويملا تلم نويلهلوز انمار جساو تينباز ظ

 ١ تاءانيدانيلقاالةةارداهلثاد ةؤدإ قضي ران ظ

 نيش نر ضابرك داس ق رشم
 كلانس هس نس تت ة0تاردسإل دودج هوس

2 



 ندر لزيالاطاد هتان دمج 05غ زغاد هاج لور
 0طن درو ماطع يك ناو نضع موي مهم

 ٠0د اني تيدا يقرطمل اج :دجلق] تارحو بتنا ليل حانس الاون

 هالربل ةيناحوإبججلبلا هداك ا يدادد لاذ نال تيلورأ

 مالحإلا دنيز تطرف ناجم جراج دوك 9115 جوادهحا ١

 هيل ننخلالوتسلارليلق تااككيجبط اهتم اكاذا ءاذؤسااذ اذه بسو ظ

 اولا هؤلتخم ةلواطتس تايمعتضوعاذا اّملو جيملل نم ضورءلتن ١

 يباهنو ةدايوساوكف هدوم ارا اهو كاد بالدادل الالتزام
 انه بحاص سو رن قععلا لولا هدب يش وكيف رنوععو رةيبزع ارح
 1 ا لنا هرم وبي يورو

 نموا ناوزىفعمانن مرو للاو استعد اسر هزل وَ

 فعالا ن امذ مجمل اة دودلا نامئالاو أميز نامزيجلا هذا هايشرإ ادع

 فارع درعقرأتنو اّيؤبوااهرودلوطرئياغوتحملا كيلا

 ا ينط ا ةريلا بنل ليثكدع عنوان او ىهشتملادنع
 ادام فالكل طاراور سس ءنعجلنصحؤا روس 1 آن 4 5

 يال ميزا ايلا ظالجا رص هزسخ
 0 ] و دوو اهبل

0 

 اك ج2 يي يشتت حلا ف دج ديه هس دمع

 أ 001نسدس اجرك موطالطالا عا نمدعل مسد ءادوسا كاتو قد

 ظ تالتخابسح نائءاهضراوعووجل زم تامالع تن اكمرجلاعاومالا لل

 | .ةسانلا زوطلاهيزيرمد اجزم مزكأيجنغالتشالااذه ناكل لن

 ' نع تاك كة هدهيرما از مداهانماو لج طالخالا ءاؤدا نسدحا ولك

 | ' يانا يزنلجرم ءاسلصالا لزتتادوم هم بجتاف طاقات

 ظ "لس يلو مقفل, يتكاو هدأعآو جرم و لضفلا اوويلمل]ونحلا

 / ةةداعوم تاكاذارتطلا جامو اتم عسارتيزاةتانلكأجيتا

 7 نضل بق عما ناك ودكل/د عمت اكن اك حب اهلاو لع اضف ا دوج

 | نفع زوو“ ةقطم يوما حو انهو نومه تكل ناز دمتساك
 لص اجراو |: لا و بايسإلا عيبجلهجسال كليو قدرا جراح

 سمان" قا لةامتسل هس تا ةددإب ةكيق هداك ردك نوع كَ

 قبو له د ناز كيرةوالكاتغك ناب وزكت امور بوق ونا
 | هكوترإ :داكاتتاكااماوللدنيتسسوو ةنسبوا هارتسفلك

 "هس بجو ريوطرلاولاشالا ميقا ةاتحون بجوز طق نك
 , بان نكاو ريومدلاكهتيطم نكراؤستقرانق عيجتيت وا ميخزسا |

 ظ اطسوسم كلان هرباراهكك دكر تتار

 اللاند رش ووك تل[قرقيعا د 7
 | مابيك اجاضبإو توا ووسا تايم قسم ٍ

 نانا ف الو 1و إملأ ذبالئهجيببا



 ارسال
 روب وأ رو

 اوبن اكس رويل اكن 7 ,

 - عاطل مدوعم اهنمداكامم يد اموس ةليا داوم واشسولا را“

 0 دلال نيد قر راموسل هلم مادالايطاا

 يمن اءنع دود انع رفد محا وليست وراها تمي ظ

 ظ

8 

ادضقاو يومد تاقوأ ةزكمرلاق تاكا ل .ياعلا] ةومو |
 3 ٠ بجو ى

 لوك نس كوتس ديرو بوم ْ

 ا يب اد كنع يدص 4 غمابل نعول نيرا ناو ىاتصقت]
 راما

 ةيواروسا مداح د 0-1 يامن جياشكادضهإالالاط وأ,

 ا ْن والا مكس ملال هاهي مضنو راحلا ءابشلالا فت 0

 الا ملح تكوشالا» ةسالاقيتلالا يجراوغانه
 ةسورفأ ةنيدااهندام يال لانكناكاناةيقبلا جة جاحة يوت | ١

53 # 
 يت نيام برر ااا ويبحالاهلطلا_

 ري ٠

 | بيتريززدنةاهزمز يمد اال إ2 ادم اطار يطا
 | الو لوما هنو هيد عقدا وكي كلنكو بلرلا قفزت نورس عائمرلا
 : دباالاهيلع مالنا نط اهظيلعن اخو دالي جزحا!(رىزما

 | نها يكن يلا رد دش يل هؤ شلل نوكيا بو ماثلا جيلا
 5 دراملا ءأملا نمعنملاو هدامارسرض )نيو اهيلر هءأعمالانيللل

 ظ | ةةضاتوا مس و نمليلاىاج)قاو مومللاو بو اننيساازلامنكأ

 لو نالإو ل ةاماكر ادت ه درب وضم كر ادّيم يؤم هتازحنالك لذ و'
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 امال تسالاوببيشألا كإ زوعيبو بيطلل نظرا ريضر !يداولابقاننم

 نول يسم روسنا امزاهتسا نوكيو باوصلا رسول لع ةلل علل ز منك

 ١ ملال ناككنا ممالك ليمنم كاالهز يلع نكرلورب عاضشالا ا

 بيطلا نا اممديت نيموزم جل نوك جحش ناايلجنمو كلن
 هتنحرتوالا ثدي الف عدن ف ىو يناراكما ثدحيلم فعاذا
 تاركا نم ناك ثدصسامذأ [(ج نورس ثيدسازاادكالد

 7 ناوقوؤعملا متفرق درا ليه ناكت اكوا هيا سنربلا ٠
 مدت ن افأهرب زو نم ياو رفا بق وعرف اهرمإ لع مز وجوم

 لباونلا اهتزمم مدقق نيكو نوكمساب اهنزمس عداعل انعم قولا
| 

 | يسم صم دس < وس تح 2ص

 كر مارمدرطاز يمان وابو اهرهقاح وقول
 . انا مانت راو |وه7ج اانا ون ييتئاقلناطتن بدور ١

 08 خناانمو مم نيس ود و

 هي م مم 7 ظ
 لله نعمداملاز لا إلىزحا مرايا مجتحا ناو نإرجلا اذهنأةلاثإلا ْ

 ظ دول هرب 3 اهيل لدالاطلاورعيطا اني نوكالمر الا كلام 1

 0 كانهداهتالالاقثا نم داللا

 لل نك كاكا وبا ناز ةداجيلا هذ اناا

 الاؤجمالكرمتاماذمالفثالا نا ريوس ئنلاومو) كلا م اندا

 5 أرضها تهل عقدي تووتجتانطتوتماإزا

 ليمالاو وتكال 5 زطيرط تبق يلقب تدارس أ وتعب ةدمؤ |

الاو تكل 6اماو هد اكأ 0 هتدابلا يتلا
بداملا هددامل |ةنيزلاغام

 ه

 د شمالا ريس و وكرات !نامنالا لأ نايل «نالضامالان اورد وكرهزتو ْ

 + فانا لجلتجوانا وزو تجر 32
 "دنا او اتجه زا

 ج-
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 5 1 73 22- 2 2 مه مس 7#

 ا - ويسرا ه6 هنو 9

 3 0ايام تبا

 اب .- رو دج رج امل بج سا 171357 532: ا م 1231725- هل

 | 2و0 20و انا هك ]جام اناا يرجو نآبالا دام ا
 2 هرعلالد ليس اولي تر احاهه قع ناو ]أوس وصصرماهداوت |

 27 ورا نإ دالرتبطلإ نرج ركود هلا او ينوقاك
 2 نوب امص اتطزااجاد#
 مصرا رعبطرطم انك ربو نال يو شا ناك لم, ١
 اه ذهزياازاءا رت: ع طارشلا راس ىاتضامشاز قدا
 نايك )نم رقد ناو هللا بيطار رسل |لض كاكأذا |

 ناو ماكر نانم رض زماو قطؤشاتانيجا دافيد
 اليمين الشم كاذد نبارك رحؤف وباع رنييطتا نان[ خيط ضان |
 لائثاو هدد نوكيا نوم ويلا نوكمالد ل اهمال زوما وذ امرتحيطلا عضد |

 فايق تيطلا لض) يبو جنط طر تبطلا نان | خس و راهمالاو |
 |وهو 0 موو دو بدمج... بل ١

 0 3 اور نازل نأ توصاومد لدا قاس تاجموسمارأبلا

 ' تقرعلا نم مربعو ”ءو ئاعرلثم تمن اليسو ]يلدا آبباطصا نمر بال
 نعاهقدد هتديبللعريدرلا هدا مدر يطا نالالا دو قاهسآلاو
 اقاساشلمبوكأد اق اهو وردت رعد وكل انهو ندين

 7 9 سس ا مح سا 4

 , | وللا هتامزصا يمن. ازضفان ماهم اد رراجل ارسل ناعرلاد امزحف
 ارحب ا ليون قاف ْ

 يب أتينا نبا لا تنسوا اند |قرها أمنآمو قول 1 :
 آ

 | خب ف مفيعص ةوعلاو ةظرلع ه" نايل شعم قءللنلو ىجازحلا

 | كاقميلا ميه يلنهزوملاو لاذ نو د ناك فأل ميقد هذاملا حقا

 أ انمولطلو رةرلا كلي تيدل ءاوملا تناك |لاهسالاو تلاد د ار دالاخالاو

 نيا زمام ان زارج ةعمرماو صعل اورهصلا عاما نار ثفنبلاد ايه جارع

 كم نال فلس م عبس لانك يايل زم ني نذالا سدد امانماو ظ

 أ ةدكتضدنلا داوملا تئاككول اكن وكي ت تائافنءالاةذهوسارلازعإم ْ

 0 هرازتئحلبلا مايالاو نوكورتشد
 ْش | ناطلمادااكتراولامناراز مروا يطيل فيتج زيا يقال

 ديك يل راعل اشاهد ثدالل لتنال
 20008 اق '

 | غب د هده رتل( ظ ىازلطابا ادا نم جوز ذاك مئة اهلل برق دنع :ر دلعي

 ىل لامر وولا تدر و | معمطلا لع ع - كلذكعا هثدامل !داضار لما مات هنزكر راوملا هةامالملا

 جوس و لدول ترد األ ناهس ا

 ظ قّشرت كانو هرعانن|)هبتعادعؤيتر اانا ل يدق ىاؤيترلا

 هداملا 000 وعنا وساد غلا جوي فوبإبلا تشو

 دعصلل ءارص تال همالعةئترلا اواو ةذامل تاما رسير ايس 4

 ل | / لو داو د كلذزماس اد قالب الم ؤ انا حلل كالا

 يس مسيحا و نينطو نيئصلا

 | و ةفلإ يش هقالاتمةناؤهيم زوين ١
. .86 
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 1700: 12027> تتقن داحس تن 7ج-

 2 املاف حالا كحق سولار رع حجرات وسو جالا 7 . درو ةاشنر ةلط اذ مها كلن يور ارا

 1 | ةرنإ يوت ارجاد جاو دلزل وتجرح جومن ا هتجرو ١ مفؤوسم عفا نرمالا أولا هعمل جالتخاو 7 دارو اهعم

 | هنكو سرا 6 عاما طلغد عزت [3لوبنا سا ادن وضم / مان ئاذنلاهزنبا نمنح اونو با )جو نائما ةدعلا

 أ تامالعاو يف وشن ا هيجل بع دشن او ىوورتف انمم رم ضعاذأ . امص انااصوصحو موأ ازد سوتالا تيل اسوم! مضاد

 اي ناف راجي ريطعرةساو ددل ا وزر ذقن اايسالو رمق ةديم 4 م اريككارت ,تجؤدنع لاذ نداق نااماو نوللا ومس لال هده

 | لادا هنضانلا همت قاب تري اهب ريل بعرف قوما انااا دانييزلأطا

 05 لوبلا غاب او قرع يلو ونيورناشمف ملا دادحتساو انزباو اح هسرلارحاو قيال .ةلتو وزجاج ينج )يلح ءاَوقرورعد الا

جامد ضنلا وشم ةغد ضلال اسد هنم تاج ١ ئفالاونيهاواهبح
اقاوم كلدو قولا ب طنرم نر تاللز لمي والا ١ 

 م م 

 | ايلاغرقيطلا قالطتسا عم فرعنا ضو سنا بجالو انلقاّضْمل م انبارزسلماو ادج اتش سارال اتش ناك شالا كلو طابا عرساو | .

 : لانا جاو مداد نسمع زيان !اصوصحم 0

 200 وئام نيدق شانتوار غسان! لعّيومو هذال دالازإطع

 يقدس تال زك زيدا عترفسيةالنم

 ارختوحوج فيلد قت وية سنجزسختاو ملا #
 هم

 رار ءاضاورمظنا جمد نان

 تي سععم
 لامها نال عل شتدوحا ءاسحالاود أجواو لسا لولا ناك دابدالا وزمالا زي[ نم مص ضاعيلا ناعما كم عا شدا جو دع ظ

 . ودبل اهابيرش اهلل الثا ةذكو قرهاو تاع لبو مدام 570 راو يور ]

 . دبل د ظ اج هلم وز ابس عامصلاامتش امتنا انيارياللاهنمنيرقو نيا ١

 | ةةييعزملا تارانألا نوكورمدلإ انش اددعز مالا زم اعف

 | عتمافح تميدالئما اما قيم انف» تومان تي |
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 تو ل

 2 هزاكأ تارت نافيا كلذ ذيل
 2”ئقلافمالا نوكينل ناجل اتامالعرشيلا خش 5 فورا
 | كوباو تفل او ررباو لوبلانم تاما سالارابتحاو عجم نايثوم | |

 :اننالا نش عياؤلا يل انلل ملموملا طقورلا حافتساو عجول ايل ظ | ابل م ه3 تيفو اهو اها )5
 اسس امم وا فيعصوضءاهمَولا تيل اضاو

 اهنش ملووملالع اهل دسم نا" سو وول
 ديزل تلتزم لا اكان

 باس ورلادلخز هالو زكا نا وسب لضفو لإ ْ
00 

 ظ 5 ”رعمب معيصا | اعنسال ليل دن |

 اج زوايتاوأتجال ةنزجوا يؤم
 كيلي ط داه اكد و راهن اؤفاجيي عدد اكتمل | مقحه شل يشال ةزكالاسالوعتخل نوعا هتسونزافلا
 داس اونرهزلا | طالئخاوررزلاو بيككا ؤاطه إثم هل تامالعوه
 ل رئاهيعدعدنلاو نيهان تالازللاهراودلاوردلاوتنعلا |

 ' انتر مداملا عاتحال اللد ٍيرأنهلا نبش يليالا تامالعلا و

 «. «ن 9

 ٠ هس مدع تج جل - 9

ك عبعبسررم نارعلا سايز األ ةدانل ليلا هتدعإبلا
 رضا ىلرسلا ؟ يم

 | نكاعبموتا ليها هش ناجل ااهم نارام ولت واوليماز

ت اال نالالل وك مالا ئخارع
 | هنعوزيلء ال ض ه

 ا هدب هةر الاتش وكب ن بلايز

 ل يفرم دماففازسر ايد ةملا

 اروشدوو دولا مارس ن وامام وم روج لا نجاة ل
 !, أ تاكا عابإرنتسوعكنلا علاكانال قلوة

 | تريد جا هماثارالعزهتساب 0كوب تامالهلا_اديبحاب اذن
 | قتتسالالفزرداو رسوب 1 نتزتخ:ذام رقت
 | ةةداصتالدعورب دهدمكلالالا ذو تل بقعأو هوت
 ترهل :تربغاعاا از ليفان و رك دس نوار و
 1 تاه داك دا
 1 جا كلذو ون ينكر زاجل ةةئاقةتاماعهرهط

 قفاز ادعت ترا زولاوعبا دازمزسإي اكمدلو قاتلا نا 1



 :لحارك ة نجاره 6غ 00
 زاهالبعه لال قدرك ركام :اينايبس نوك انك تامالع عشنا

 لمان ىذا تقوي هدام لرجلاةحيطنا اهحأرخاو هداملا
 | ناعترح مياانم مويلا اذه نال كل نة وحب ميو ننوكنارشانلا ١
 اوي انهن ندر ةاقاشنس هدالل هل اهند لجن امهيبطتا |

 تكدر: وهمي: عادا تارا
 مانايقنلا نال والا الملا مرالانيع هدافنالا مب |نم ميس أن ميد هرقنادق |

 ةلمساءنارجلا نوكي نا هتماخل تدلعل اديب ان اربع نوكيناوالذ
 نك زجلأ امزم هيبتا نتا
 تالا جولمل رخل )عاقل طاخلزم غامس افعال ١
 جالا طرا ,زادل ةلفتسا نك هسا دما مهلا نمره يسار وك نا

 داردالإديكلا براعمدام غفتيسن اهلا وعدد |
 ةلوهس يف زب دوو ايل سل ام ظ

 نا ساشا ضتالع ءاعل ب خيط رنديال ا قكدو كأم
 زك ارم حليف عنلاد هاندا يتعود ادع 1
 ووجع ان امزلىل ا ملل[ ] 6هره ندم ايفو هال لصاتس ْ ٠

 8 لازم عنوان خالو رعي ا 5 م ظ ببي# ومال وموت زوالا الا ةيجا تاماعأ

 ١ ظ

 أ أيل تاني ومنذ ديجتال تا هلام تالئا ]تملأ

 اهلاغا رمال جعاسا]دتذَم - اضلاو عبط اوهينا اويل! نكوتلا ميج

 ل ةللتاسممام لاشك ياو ةناويل وزنا 2 ترم
 | مقالا م ررلا ت ت ' امالحلا امأوت يط مي 2

 عمد هلجأع ممل كدت

 أهل امال تولألع تار يل كو اياها ت يب نأ انما

 ظ مم 2 دي و انفال ا

هج اكن وهال ناكإرو اناينكاز وبلا عدد
 اذ 

 دي صم ديد مفنحلا تامالعلا “معاذ

 ,داتالا يؤتدرا تاميع تيسر أ لل نكرباد 5

 ظ | ةالاداو قرع ىهعملا ِتتولالت 17 ممفيطلا مو: تك يدرل ادا



 "لانس تنيو كررت روما لاسم الرمد[: راهتضي احد ١
 0-0 ئ

 در لارا رعلدأ ل طرونجااماو مهلهل ماش اطالع
 اا راوحدانسارلا كلذ مايدزيلع يدريلحلا لالا وحلا محار د أشملاو
 اباد ياراكب ناكل واهلسما بككا تاك
 ىءاغالا يا نيكو مئاضغو دج دايز عمرو دق اسال
 اد دتسا نابتسا 0 - هين 0

 0 ةلملاو لبو ةعضوم مليأقم قيال دا ًِ هرعر قر 5 4 أذل

 نونو توضح كال تبا ةلوي نبا تن هبيشولل فدع . ]
 0+ د اا ةوط ضي نكمالا نمو انايوسؤلا"
 مه 1و هاو هلل اهيا رد زله نكمل اذهد

 يلا ابل وي بزعلاب مي تكوهب ردم هدد 9
 ا هايويررتمم انس نودلا ةفيؤب كلو م امييوهد هال معلا

 ١ | لاتحرمنا دا ثلاشا مويلا نك رتونلا موال عيبالن جا

 ْ | عارا لواعحمم مانلار يدل اراظتن ااهيلسانا هدملا امرايتنالا للا

 | يل هدو تقل جلا]ة اير طع عباس وامورشسمس
 1 دو ملال ضن منمزل اع اهني شمام زلم

 زيان مدفنم عبار اشعر الشم مياتكودتس انجاح

  الالادايساعاموب وام مي ضرك اكاماومقنامعاللعسا نال

 _ كاثاونياضن نيمو اسو العش كاننإو نيلست.ناعوبار اولهم

 . امو نكفش عبو ميار الاي الان الئللذ ورل قام الصتم

 ظ يافا عينج نانا عونا اوسزو ميت

 ةنمنن ركن اكءانموافشو ماارَسسنأعو|رلاراشد مهارلا و ثلاثا

 ل كانا الامجاد مبا ميدو مفر

 تزل ذو رش مإبامشسيل والا عوباسلا نان عسل نك نماثلا

 ون م تهفشا ركن لوطاأموي هتيم امع عيد ورع شؤم ْ

 دلعي د مولرشعرشلم نييويسالا عود نءاذل |مويلاوهأكنأ ويسالا

 شيلا عيالنا عيا, او
 ْ ..ا بهن .هطيرشساؤ واولاد نوك افلررشا اونا و

 . عل ميلا مهل ثنيان اا نيه امي
0 

 4 مالا يال لرل

 3 تش علم 1



 جب ' فس وح اس مس مصل 7 ها سس

 ان وشغال ويلا نسبا مويا اة ديزي ميلع عنا |
 الازم عيوب الاد نشمرنإ عون اسال االو تاموب انتل رءنذشم تاع ارئا

 الامر رطسونس هدم داحس ا هجن يانا

 بارا راو مالا 5-5 نوم او نوسرأا تاتمرملا |

 انيلمالا فايع واحد وانا جير دع نعبالا
 ظ ةيصسسو :تهؤ انام يعلن
 نامت يلرزتناوإل يسرا نسما يان اجساد داز و ةسزجا لورق

 ظ كريتإم وجر نهرا يطلعوا ضاعن

 ا مؤ ص اممم
 ايمرو هيدؤطل نبت ل زياد اذ صلال نوكباهزككو نيتها

 خلبلا هرقل نس مرا نسف بوبماوسفلل اههلدنإالا
 مميت يسدد مق ميري ريع ظ
 ,غايجتانس ادا زوالا داب ع نزلا شلل موب
 شيراز نسكن ببي ةدلؤ اهييؤلادهبايباراا هاجت ٠

 نازل مالو اسيد يدا هفيل وشال :

 م ني.

 كالا - < 0 2 سس كا

 أ ادار يدر هنالعاللذد اف جاو ذالاف هتيم اتاكد

ْن اكأمو كاذؤجدددإبرقعريزم نوكف عبار أمرني
 | ع مايرسل اش 

 | نالحةم عرض عياطا مالو لص هدأ ةرال ميرنا ظ

 )6 | دعععد» ثاثنايعبثكالاو نوكريطعسامتلا

 | نكاح رماها كوكا ايرارتكتإا

 | كلذؤ ءاظنل نمو سينا ا باوصعم هشف ءانلتن متل نم ءاطع

نابع ل نهاد مذفل : وجاه داربؤلا رتورالاو تانغلإقم
 ا ىلع 

 | ةيدرالااايلع| كبلز اا داب عؤتول اراثياءاموعو دونما او

 ةيطلاوجومهتسلاو دياعلاءولانإلاسالانمرالرمكتلا و ْ
 ١ اك بدلا

 ككل نمو ل هن سكللا ب بدع مقتل زلالببس اعالااياشانت

أ كاان فرس وسو «نتيىتءرجلملاىلاريفر ءاسالذ اىأداورضإلا نمر
 

 متنا نركز نمركلا تاملهل ف1 كيب
 ظ «نيطرسو) و

 ْ أ نيكاز هش هك تلاادبم يكس ناكتاجوكا ظ

جو لرضلاّخون ايها موهلاو هيعلاضغص
 | نه ناييرطنبف .ورو

دامعيلا هدعلإو مايطلاوألم همن كلك |
 م | غئلض

 | اشير مزاد نموا .بوانم تعا ]
 طنب | شيلان كتل لدتستردبي

 رضع
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 هت

 5 كا 2 7 سس سس اسس سس كا عج دال 1800177 تورس سس ل هس راسا

 توا 13و ا

 2 مر اس موت راَمدو

 ماطرلا تاما مر ١

 2و وقدم هلت جر زطالا

 عبلة نرع ١

 ئ / 0 صد

 : اسك, هر لا

 ُ رم 1

07 

 _- هلق اد077377 - دوك تح ع ١ سمح ا ل يي 30 < حت

 | منان نيؤلل شم اهني نورك لعل الوش زيسرومطلا ةؤسال و ا

 اازوداربسعلوضما د يام جاهزكاركلا زم با يزكاوكت ريف عن ْ

 نا !مهلبو ةرارحتنلسلا اذارثيرولا تايم مربكتلا لعل الل ذ ني ظ

 , م تبقشلا ذل ايطلاو نيك زك عاجو اهرديللاو عمل إلسسوءاشحالا ١

 | اما نوكي تولل بايس شنب زم[ ماوبملا نم اهنعداوتن اسيل ا وملاو

 تنال راسنا تيا باذا جانسي هنمبب ١
 اينيكازمت ةليزعم ةيغيكاماو ديدشرل اما بطلا عزم مدن ١

 ا وس عم ضيكامأو

 | [ةواحتجخمااهريالد نيل اوكتالز ا بح<للنإو ضشلا مدع |

 الانين يلو بالو نك فات زفر كا بج فاننارجل غر
 يداوم تاوصال/جحّرهيملا بابساللو تاماهلو تاهل نيجالو

 حو همز اهنقيلم حاد ربان أمتي دزطدتعم قسرا

 0 عاهلاصوضحص تافاؤتسالاٍض يع عرتيمو نيو عدوي
 يلع عضم ئاوينإم نينيانل )و! قيقرلا ضيطللا باشا ع نماصومحتم

 عنج درلثمو نكتلادتس ياو اول ؤخ ين اكفاناصو مسا محب

 ١ دارا ارمزابلاارازا ايسال ضيطلا| | اهسالا,يوصأو غاضتسالألل |

 : ايئاؤ برهرلاهنج مهلا 0 و 0

 0 قابل 2 0

 ع
21 

 1" 1111م سل

 أول ةنوزسم ننزل تفجر قاسم
 | متقااععن اائسدلا مز ورع قر اردالام نوف شنهو رزلا

 | ةالاوزرو تورملا نيرا قضاككدا| بدت اع مساومين امر

 أ قا رتعييل ينال حلبا ميانداجسد راغب انا

 | ىئيكت كايلالانا هتيلس ءاجتناككزلا ووقنلارف علل بجحورذوام

 ' مشو ىهشسان او هالتارشفرئانل ار هتشنرل ناو هلاعونو رند

 | قو نبع نإ يلف تبلعق نم رتئاطدزور تفل اين

 ة,١ | بنطو اس هاشم روق دايم زلو اومثمرحطلا وت ةككول شل بوو

 | كتسار تسال ساللاجا دانا النضال ةطق سريرا ارو نب

 ' نالاوجتيان ايلا لال (مك0وادتف مادطلا مهمال دااوتشان اوم

 ْ كل اللين مقيم جلانز تاتا

 أ ترد خّتتلو هلهتشاإلا مادنأ ميد نا نسح,موقزلا عمال

 ظ | نانفماهفلا وذو دايس تيوتا

 أ امكأإل نسديالد ىربطبلملا جوزلاو جوهطل نم رماها حاسي ن امدالاو | ْ

 بدال ءاضس اره فا مقيم ةوملا قدم ٠

 ”يجاكنمير واهب ائيلرضرسء زيني دهر | بعلم ءاءامن يوان إريدتا

 لا نابتالو د دصاازيؤث سلمت بهتان '

 د .
 ا ٍض 53 5



 هه

 هرادم هدام و لان زؤزتو ىدام عل سوس وهو مإرمان بسحب |
 1 21 الاوتو ءاوكت أن امآ وأم مل نع

 8 ئىدانصاو اوتو يضكوسللا مراد عاوز تذوق دم افتار

 لإ 000 سلا

 نادال رجل م ,للاوقووصملا:طلاءابآونلللاو اهئ هلاو يهد |

 و قو سول ايمذ د اوميسو مراولاوضعإإ هول ىحر لش سام زج داو اذه

 الزنك 2ك 3ناتم ركون ىدادونا رجل تداججومم ظ

 تكنو ناره راسل محب ىرسأ ان انيس نوكيا

ضان/معو مالصتارهو بيز سرير نا ايدأ ١ ظ
 | ابتدم هنو ناامال

 اةكنل[نتوككراما قالو راتتارتم توك رلنارهوسإ تا
 2 نسا عانل اطل اع نوك نايماعيجل اماورح املأ لعل كاسات“

 كاع هالات رافض مترو روبلاو رهن او سإلاتزاقمامتتعوا ظ

 اع عزءوامأ اد اح رو مر ولكنا علا ةزطتنخو اكيعو توا طصو

 | فان فم تانفير اوتماةءؤحسم مزمار :

 مزع ناكمولنعل ةذ تايكذيل «يوضمتلا اب اهتز
لعام دوج مدلأو ىدد مةنعو دوب ةدنعامأت |

 3 0 . طا

 م ينام وزع 1

-- - / 

 ,ذأ
. 

 ظ ظويسأ#

 امانا منورشورتركللو عرلل ثدحارقمحاو اور تدهشانراوّيدرلا

 يوةنادزعموزجلا )يمول نيون داوهو ى راقي مولا نعنركاد

 دبل عاظ نعل ضداوف اوهرينجال اربح ضيلعل ءازمصزعامأو ىو طصنا اماو

 اكله صزعو أي درئسدذلاكولامتعاسل !اماو ذيل شم ن وكم نيبرحرهد

 7 ليو تاكك هلال والان يلخم اق سليعو هتارجفاو غل نم

هداملا تناك او الالااطب!!اميلإ) و اوهورتسر وايل ذلملا
 طلعاو ءاخ | 

 جاهز قط: هةزعم نوكأ لف ماردالا نارلعو ذل اكل لفل ثّوح

 هوم دقلعا د هيدلا اعغساةوداد
 الكود

 جيلا هان ان مروع نرش ميفواساحونمهلا ناك ا نارطلاو

 يجب هلجددشا يابنات زكيف نيش دج
 0 داكييكلي دشن جيلان ناكز اسس نصعف توما ناكل

 ١0ه ايون تاكؤاراخسا وسلا هذ هد

رام .ولكإت مث باهنلا هلالككع افلطم اكن انولا ن اد يف
 ي

 ميلا ناهسخال ن اهيل نم عالو هزوكتملامغيطلار راحل مرون نم ناكل

هلآمو ملل 6اطيبنوكن ا قفماظ نجمنا, انما دالتماو
 .ةنآامآ 

 ا "تدعي يدخل



 رع

 | نعل را 3 نجد نأمل تو هزات تكس توام غلا, غلا 1 |

 هيد عصنأ ركن ىولّرست[امآودديدشلا همداقملا |

 لى هيمو طين فص نوك الابطال سيفورا وزفاددتو أ

 1 لابن ءامو ءامؤ/ ءأ ءاهو] :لحو

 1 ديوحسم تش وركذ ا و هلجرلا

 | ماجا نايزييمو أ نايسمونسلا اكاونت قاع

 موا نكي دام بابساواةزكوكداعباانسعلا فعتسو اد بكا ْ | اورو كرب جو جسكي ملل تاصنملاعواورلاب
 ملف دل ليم امرلا ةزكوزيماسدلاب ندبلا 3 دالل سوه شدا كو | لاجمل مهرمم هت ادييستوا هع انابالطتب اجت

 ظ 3 ناكنأو ديج ءادجالاو هدحم نوليحؤرل هس مكن مدع 9 رم نعالاد ناكام جاله نببلاؤ لسانها ريكا داولل )ءاهشدالول

 ؤ ادعو لاذ بعت ةرزومل الأ هساو هصملإب عمت سرر ةلؤرالثإ ا كيكو دكلاو نطبالا] بانلاو اهنبخت مي دال تفلتوا متل ارش |

 ْ  ةماتاللغإبب اتا زلاصسالا تتح اوالللأ دايح لور صس ا جرت جو درا اسف لا دانل عوج نمنح جراوجالف |

 .: ' [[] تازلا نا بورد وج بانجلاوكب تاجر اهزهتج) درجت
 نسي نوشلا نم داما تدضازا كلذكو سيلا نيو املا بنج عنإين

 *:اعه للام ناو راحامل زطتن كار زج0او نمل تاما كو
 مخدنعن وكت( ىلا روناوا كلنكريل اموأيدرملل دا ةودالإ ايريججنم

 0 ا رولا[ داير نانا سيرا

 مدين واجي م عدللا» لتس

 ْ 00ه جصالا وه نوكي لذا و قرا ةدامو هتك مناحي

 ار حو ترإ12اهيتترلاا حوكو فا هجتت ظ

 فو دوريلا زيكومإج ءاتبالاو عدرلاو هاوي كرت را ١

 "ةراصعوَو رجا اع جوزف تس و تن ع فنعم ا أ قمد رولا نمنكو عدا واد نابل يدان ١تلعامل

 («ديصالا تاخورتاو تالوظنا مل طريف رسوم دونغ ب ع هاليلق عديبو حجوا نكس ووصم اووي نلوم

 | ةقضلامايدا جتاهؤ كالت ةويرجإتا همر نسوق 1 ايا رشات انساااك و

 | د ب "دوج وس "ا ةيبلع 5



| 

 ابيكا فكك تدل باو ىدينلا يري لانالازمجؤقبسستو مس وأ
 هناد لويالنا طازج الهيلي العلا نوكو تح لوس طايل نيب نإ ظ

 | ةمدا رتل تاطايزيلا يرو كرثداو كالها ل اوداعزف كرحرا |.( ...كداموس مدد نإطنا علل نتن اهنموعذتم نوما نمعبلس
 | هيداه ةدامرل نو بطريو وربام كوحو جزئالا تلصا انا اصوضحُو ام ْ اهم ِتورحا ثوازدص اماهيمدا ةولمص تام نع قتال أاولبوسلإنم

 | اذاناةؤكم تفيبهتلاطبلا عقصو ىتيززهرا ليلا ورهشسلا ءامشن ةملأ ١ اطلأباب بلصلا وادوسا مدولاى رؤيتسقد افيد عركع انوملا نهري

 | ظلال نموغامو فصمو حلا ءام نارين من2 نازح كانه ناك تريل خافتلاو ة داما لك ذاب دارت صدام نازيتو .وادحو عيجو عم

 | مس لو مر زجرلا” جالسا مز هوطاؤح ١ [] 2 /ةيميا اجا ةداؤمونسا ىلا بابساعداينا نم تالا
 | الجنمجارل يشار ةذاحدا زعم ماوه جارلل اطار اكل زم بالا نب هنلاطدقو نطل الحر اكريدىهعنل اوما ايلا يناوح

 | فقد علم عتب البدلا مسسر ناكو ,تافل ءاروالام عيب تالا قر عرملادرافلنمال غشا نوكييلصلا ثو بحل انو ءادتسا نيك
 1 6 حارجلاو تناكم امنا هنتي ند امديل ابسصيم عضوم كلاي ن0 رجصةالئابكد طن هبال واو رتبلا هلال لل ؤ واصل نإب

 دامت يكن جرزتمل تست اق ارا قنا يضر احن لج - [(1]  جقاباةوهام دنمو مجول ىمامناطملا نمو ةدااهتو نوللا دك
 | تاب لجو رمططعا ار ةدلا منيومتودد حازت مالا بل مال تان هنو لطصلارطاحوادوس يال جلاد انمر مو نكاس

 ظ "3: بمال نكلاداقدحت رقي توارد 5س وت رحا بوضع نسال مانشلا ناطرىيبس منولاذهنوكي ناربكو
 ْ ةابسلا هته نالاللدو هير طست إلا نياق انينامةيجلا ثودجو مولع مرتكالارةدادتس |: تروصلاملو هديضدايع نطل ظ

 ./جامل أ داوسإ ل عمتاملا ءارج ميج اهلضمرتصضنملا :زارلل نادسعتإال> ايليف اور ايوا عانس جئاعلا هلا ةرلوحناطورد الجد اكق زرع

 ١: : 86 3 الملالي ميمو يزلادقيثسلا يزل دانه نسوبلا نعدد ملاك

0 
 ,!بعوذلا ديلا جوع 7 ١ موجيسوج .
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 أ بسوي لسإي ديفا ةقتاوقم يا جودا قنا 9 ' جا 1

 ْ َكإ : جرو لل باع زوليطايدلا وز عور اح تام عاسوتتح

 عم داللتسإلازتنإز دوعن [رمعدورطنالا ووو نشا
 امبالا ردو عم خفي جا

 ا ركا33 31و هجقم هام نمر هن

 تائاؤعساللامأ ةزهاطل ا تايلزلل جالفؤشال كرطئ ا هو ةورل اراوم

 انا شونهلا» ”ءاملا عج نايناالااهاياداؤماندالا لاس أمي ٠ ظ

 يللا ءاردالاو دالل عزل يغدر عش مخل اهلل يطا ظ

 , بدتانمنيج) عدن دري عقب ليل زنا نمرغ عنا ظ

 اج دزو ماش زع احيا ماكل ايداع ايل جتا امدحا

 | اذ شاعار ناو كل ؛يسوضو هنم,دامل جان[ كا اوفتل نك

 ابشع تور انلا نورك انرف ءرازهئالاو جرلا اهطتيالنال الخفي ظ
 ظنك طا ىوت نيكبيطلا اها عايزنا بكلب قل وبن ولواذد ١

 : حيطان وكن الا ةديجتزغازلبدلا باصونفي نابعدؤسأب ظ

 ويرسل عل ظ

 34 ا 1 0 دا امد

 0 تالا 1 ضل 9 118ثدججتايؤلرتو داما ليساملا

 "ا

 سالما هت ناك
 يااا بل نم ةدس غوالي تلم

 [ققتجررجتسلا نجا جوه اهغيلساسمنو
 | تقف هزانل ءاروالا ةاواهمووادب لوآلا ماب ود نبك ارب فيتو

 ٍْ | ه2 يدلل جلل [ورتزرنبل ا ةؤسغا ونا نكت اجعنن اجو نالت

 اور دونا هددالررقطط تن[ سول نهر] لل هاد ]

 | ماهل دلو نيمو ل اهسالانبرصلخبطسللا و جورج بلا غال « عيا

 | سايت ماروألا دنهل دوغ اب قرانا 6 ضابرلاو ماودل [اعزمتسا

 ْ | نو قرار هت اتاراتاوزجلو لمَ اكوا هقول

 تاناقثاك اماه جونا 5س بن: هصيرصاحن زيكا

 مايل نوكيلفرثال ىدامودا برجلاك1قاذاو-تاحاقنت جر او تاحاشت منعر
| 

 ةيعداكةركر طيور فور وسام نكن مل ظ

 .3ةنال هيريس هاهنا اهكدتتيت هزمت مالا

 | ؟ج حالابياعاداجسرحيبز روث الاتماؤم فيبزختشونطايلالا
 هاجر انادي تكلا ىوسمو اح راياو ار

 وسلا مجدا نايل ترجل نيزك ظ

 يطعم 32 هلأ 11م



 5 هذه ردع دع ةتيحللا يي

 يجن ابحررورو حالا ودعا والرقي |

 لكداهرإو ننهيسمو جالا فاميالرةيم ايلا نرزكأ نافماهلا فك
 مدر نب راورفطل تنزح, ل سرع تعوم رلملإ] 6 طالحالا ةلخ |

 لامار كر نام االو تكلا نجاحا دم حياج |
 تيحو ألام نو دايهردع تل هداملا تاكن اورقيفر تاكا طقف

 ظ 1 ازا مشل قايد امظاذالزسا اهردإ 1اهن تعور ولقلا

 زكر نزيد مك لظك ضع ظ
 تصح اجى زف تر اصاذاو تلعامولع يوب وأ

 دحون ارنا بورا نيصلا غمس ابالوا ادنبس نا بج يزلعلا نعل مس 9

 ١ اوين قيوسو ناميررونف هردع اهيذت عضويد عر إل دش ةيكمدلاو
 نسي سودا ذا تيتا مون اوزكا كمل اناعانر قطو لح أ
 تسمن ككنال ررهتضالاوريزلا نزيل اها هذ يعرج سر داو اد
 كف زهمنالاومإ ليس للا اطبيلكنيلل او قرتخلاو ويلبلا نمشي

 ”تاهناراملاو مي لل ةالط خان دف رامون مرا نيطلاف تأمب
 اارانل ابصحاير ور شمر كتل برع ةوجطتسم اك ملكا انلذلاثل

 " [0 هي باانسم لال 1

 ظ لونج ل صؤعال عام ىرإحمر

 ع ادعس

 ْ عي رمي '

 أ تكنو تينمولا ّتودالاو مالا لا دام اهي وثم ذم

 | ةقءراريضول ةىثزكنال كلذو ,راملاريتيكلا نه ييرتالل كير ايهرخ

 أ كرتياطلؤزيليوقسرتس حامد ديل: ودالا نمو بوف ةر | حرش

 كرا )جلا ن ادن مدانمو د صر ذي رشعناور تكيس ناكر فزيز هد ؤجنو
 | قدّس نايلذلاما ثدي تامافثاد تاطافثلا] ةليلةزلاغل اريك ضم

 ضع ايداماد قتلا زك, يوبض دبلة مدام

 22ه ردو 0 اضن حددلللالا منلا

 1/6 دة]حامابوجباعأت توف
 ديلا تلح انيمسآلا هرمو تاق تبلوكم تقف وبكت

 امراخيل اومدنكلا ورصلاو ريع تمم

 قب لطود اموزخ )بكي ءاناهننعوم ا يحم ونلذب

 والدرب حيز هرج تلي وم ءالطبنس

 1 ارو ارالداهطقيدو اهكحن الا ا 1

 ةيايوهطيو دامنوةقسر ديلا عام يصل روق حميه طنب
 | ليك لنلد نر ارسم تالضد نامالان بما عبدملا رشيظلا مفدل

 تنباؤي تالضفن لل زرار عرضي زكري نإ يد ؤوالانهد ٌْ

 ع ل د سعوا

 رو اح ا 370 وتم هدو دستوري اقل

٠# 
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 امك و و 0 -_- .٠

 / ل هل ارإ حابب و دل

 1 و “1

 ب رو, تا لع د

 كدا عزنع م مسرت

 الاسد ثيل عالم بيف ياتيك يكمقب تاما |
 رسالاد يتصور بساذاكرتيسل ا طعاتيشنا فة ينسوا لمد ملا
 نعود زلياو اق ابموضحد هتيم كيس نوكالو بدين واجيالاهن اكوايج
 :كلونةرديلسنيفانضشلقابو مدد ز لنك حدس وممهتاداؤما ١
 بيلو لس نال)تباهظلا جد ورش | اهتشالاو بيكانرنكأه عهقلا

 :ةضد وشك ؤرتسفلو ل يلشاادسلفلا ملا «نادد دش رسل دس نا ْ

 يا ناذ يررفل ةمالس تامالهثما الست امالعو دع نور ظ

 ند ناكأموى در يضنلاهردنحالاو بلصلاو يلسنةنلاو زؤر عروهظتلا ١

 ازا ووتشيووروهه ةضد جاغامو لث فز بيرك وويل ارت وتس عيضنملا |

 .نايمازبالاووبد رسول جوزف وجتتا مسا اذا ملل
 7720 برزب ىرازهلا دسهاوينما فبل زعبلا هاوزمتلا ١
 تاه نوكوويعنلا ناداّبحر تعم تسل لل زاوعل دب نه تالئاذو ١

 توجت ملقا قواد دلو تامشواب حجت بتك
 3 0 و

 ا
 كفل ولرن دهن الأ حق . مس

 . ميلا زثككوه عديل داون ناز هلق لع مونموللقرلا درا ءومدلاوتتالا

 ها حو دابكا معان 152:ع7ر وعلما كادو بسس لربك

 كماو ىلا تاراؤاون كصاءانجعا مالح ي5] ذاجوسلاةرتعلا رعي دجال يسفلا يدل ئه دن
 ظ مك ىوهنرطست تارا ف طوعس وأ أع وريف ةفدبات
 21 ةالةقل6:قيتوز نيصخلو ىرذكلو دسررهأطل اودجشت

 رطتاو جوز مصاب يريد قراقرتسللو عانت نمو تابتنا-
 3؟مدقنلف يردد وهلخ تامل لجان زوال دال زوابجالواج

 باسو وززورسوا

! 

. 
١ 



 هم 00002 0 هده

 ناو فخغامر ارم دسغف تالا ةتمأ دش دعنا هلا دعا |

 يلين وهنا نفنالاقرعدسم |

 ارمانم قي نإ دم خدشم يانا بانا )حاد 3 |

 لواؤ هد ش د ايو ابس كملت مايد نمىلع لم اضدت كني

 معارك مدلل مقيطاإ]تعبع نم شتاو عور عم ثمن يد اهرمالا |
 هلع لِفامو هما, ديس رّيسرحلاويلطلاو ىدنسفإرلا ١
 فدل ملارب نيل املنضاو لّوالإو هيل تبطل |:ن وك نا بع كاك ٌْ

 ْ توتاونملاوزتاوبخ تنضيثنا يلعن بحمانان |
 ْ | برنم هار درشلت نذو يردي داوم دا عورتا مقندتو ظ

 | مولا انام)شم معفنملادب دش علطلا برش زؤتاكك/رجإقانبنروتف عم ظ
 يميل طلو عار اى تلو ناش مويلا تزو امص لعل اتاناذاف ااه
 ْ ىلع ودل لما ردجإم معظم بس رتل ناك يمي

 اال نما لشنلا تمل ؤ نوعي ن |. ايغنعثدجا 3

ميزهرلاو يدار“. دبس عقم نيب
 جسما ةامميعا 

 . 1 ةدلهتيلا امو لسناوو مخمل

 يعز ٠

١ 1 1: 

 ظ اناوم نحو :ىهظلا ورورلأو جوزف نمرنكيالامو مسكرا » أضعالا
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 هك هلا عانوملاب .ثنوهامو زجل لق هثبو |هقينولطت مدوقسنالا 1

 كا رسبما درا ششل | ردعلازمورعا ار درج فصلا تان | يفجو

ب دناعرد جا نارلا,زب رك |نوره ار درشلا
 ءأم يو د

 بواد نع ةرارلل خدنف هنهقيوفيسو علئلازم برق هنهقييزح
 يبا ترانإلب هنمبروالن | بجو ناقل ءلعو

 مطلوملا ميو داللاماو ا سئالؤحرو جلت نود در ايلاد اوحلا مدعو
 ل كاع اع ورصد

 ايلا للأب سه ايدام زا بنر

 | كتل باسو رّصاجرزكلا با داس و مددايلا هكاؤملا هأيمف مر مفلو

 قطع رع نو جابت يول كل ةرأل هضرلطلاو

 تيكا هنو لاذ غطا ووادويريبج نالا حامد تدديع مدلا طلاع

 , شكور اهنسدداك ياكل: لا الا زع
 | مادا لكك نم دان! بعرانكآلا نعانض ريالا برا ؛ككلو) كلام

 ١ اكلاوس تاما ككاو برطإف غيشلا) هت ادلب او ىلهل و نيزهلاو

 لتس و ءادول سان اداكب ل غصدطل اعرب وهد هذامامإ ببرال |

 مورو برطالوالاو انور املاماعط طل اح د امام|و ءأووس 4و

 ب 5 0 انساب 3 -- ا ا 0 26 5

 ل نم هأنن 0 ا 1 0 2 : 2 د
 ,#ث مم 00 "1 2 2 -ٍ 9 4 0 5 3

 ا اوكار

 ياسا اكلنا نايم ةرشاو هاما داتا
« 

 ل
242 
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 ظ 4 بايتسارارنو ىف كر ككل امدلوب ايسباه برجل ونام ْ

 ,اهممنوكالا ب زكللو بيبا راقي جلال ايد اوف اوزارلا»
 كلل اينو تلا نمننلمال ياي يثق نجل كدقد بيللؤ تاكاكرجج ١

 شما برللن العام ىرانن ور اياد جياعلا نائذالاة لي تيجوتيشلا
 / ىرثات ب جاماورونماو ككل نلوم تاوالمل تير ريكيونلاو
 الضو صولص بلح سافلا ميظملا برجا تعا اييالزيكرباص
كاف خم مراح مطَمسا جياحل مملإ] و يمس ا وىلاونلا ظ

 15 ُ 

 .ةيرهاشما ءاموركتلاو نومتضالابنيللاوا نايل از هملانهونسماوا |

 انوتيس ميلك و مرد متداركممل او دوساوزفص بلي عي
 نيفكماإب ماشا ءاموركناو لدبملانيؤعس ابناح ءاموزكريشاا
 مل يناذسالاو ةلجرلاو تاياوإ د: ضاكمهكن فال ركسإعيسم ا
 لوو ,يعيسوملاّيودالانكما|م موهل ]يلم ورم لن امرلاب ىدبملا ظ

 كوقملاقييزلاو ترك فتحا اطل ماني ا ءابتداو عزت سالادبه |

 32م رفض عمهداهرسا رداشؤماوداجيزلاو قشالاونئدنككاو ١
 >اثره و يلا ان ورنجلانامرلا بح عيب شم ىنإرطا جم رلاشم و '

 |١ نا زهاكلا عتحا ار وزن اذخ رزكواميج درو ءامعنعنجتنهدد |"
 ٠ ءامويركمازلازللث عرش انج ووملا تايوشلا |

 ١ كا 177 اا  ا

 عدل مما إل ند البراك خم مال تال

 نفاد
5 

 خباز الل الط جزم زفت سالم مؤكتيا ئكوذلاد دنا,
 , نقاولا سما تنام ءايشسالا تس بللي واننا حتاسأ ملام
 السا مهلانلرس عهريعو ابدل را يدل شم أهم رس
 يلا طس ريحان انفع اداسلر طرت و جراب ملاو داوملا ع عاجل

 ١ النمو كادلإازماكلذكو نيا رمان نيتي انيدالذكو كانم

 ' ١ جراما زيوهتمالا عبط بلل اوم هفانصال نيبلل تارفتّسملا نمو

 . درولا همرقو شون كتتالاو جانبا انساب و ماش اوذسإلا

 /لبعرتو هيفريتاذل نإ مإر اما هنه)يحرقو ىغواب دنهل رو

 يرن(! عيبا ورفسالا وهل نمد دمتم انوتما
سورطرانلي م امنمنجوبو ىتصدو كتداوبوح ء امل اطر

 

 مادجا ملم
 جيدا جود انيالوفااناوجيستا ب



 17 جل كلة .ك1183-  ت- 2

 .31ناوبتاةعوسوا تلا ديك نازحتدت ماا يبسو راذسلا
 :ءابلوا كد ربامأو مدارس ادوس نامل طفلي كإإ وجر مبوحابحو
 بكل سوا :ادوس مدلانتاقادسإ وادري كربلاوادبكلا جازم
 دويل نعيش اسمادوسل | :لتيلل ا ن دبمل الخ إزكأىتددايلا قؤرهلاوأد رابلا
 "بتول ةزمال !نىداحلاريسسو ديدشلاورلانيزصا مل تن اكن اببس

 زتءانم ووكر مل شد ىننونار اطل وفك - اداتتت[نآعرمو

 مرا |طلتيفدلل نم ادوسلإب بزيعالاإب مانيخانل ]عندما |
 لقت اع رون اوك ناو 05 راوهل رم دامو] كلدبجوو

 رجلا ماوقلإب ملا [هطِلعَت ندبداؤاهرادقم ةدابزواهتلوت رك

 هتطدؤ ءاوحلاد انم لكلاز نيجدقو مشن || قاهجينيودداقلاهئلاسلو
 لالا يلزل برالإ ميدو ٍةدممزلعملا نا نيو عداجتا
 ةيلاؤقولعلا قف نام اهنيلاعمرلاؤ داس جازلدا اهنسولخ

 ديرتلاو ليسا ردح نمزنوكو اونملا وراد عمداوحلا هز ارسمتجااذاذ ٠

0 

 , اشهالاو ىرتلاعتمو حيرلاو مهلا مل لكوانمو تديلا يجف تنم
 3اقايلقتر دج عاضتوو لأ مال مهسا نام ةيوهاو هتنما , ١ قلدم ١

 /حبوملاو هجو جلا دوك ن يعتق هلجو تلا قلل

 ٠ ةظقاسمرعتا قب مكسوره و هذاملان ليز رمد ما|قوعالاالئلذو ْ

 ١ هذاملا لليدوعب بيب مهل غار وجعا تنل مضوتكعس مون 2

 «ةرافظإلقيستو ضالاؤرتمالدا ثريعو دو دا ثودسو اهيراع .

 ةدعيياو ديمو نبعرسرلاو رقت . 0 قتوصل|رحار 55 5

 ْ 20 سالو زنا نءببال د دابزعمللاو طانل: لو لا ظ | نبا نواس ايتسامانجماكلجتاؤ ديدان

 ْ 1: يدل و تما ورك مدنا تاكناجتلتإ] ْ
 ظ 7 طصت عع 1 كلذ نماصلاو ميلسالو ظ

 00 و ىمرآلاولاسحر [مآلا بحو حو ْ مد هس يسم

 دمر محا ءاممعمستل لم ا



 ل

 مال ب _- ل بيبا

 2/ دزوللاو عشلاو اهينبل نهيب هد نهد دما كو تاسوطعلاو

 :اصاتلا تو رالانم زفعم مضاي رن وصايرت هزفمنمنمنزب|و نولع

 ار قئاذالا ولن مجامديعسا انمم] داو حزبا ودل مهل

 اديفسالا لانا برتىا |هنع تيكسو لمع ل هرتو ملط دنا لكامل ازرال
 , تايبورتش كيلا مرإحنعلسرؤلا ةيدلوهم مل ادوسالاجذيا 6
 /9]مانيلل م اجو اوس م دودو وهذخونما ددديجحفيفل لل ىا

 نضل قتسال الود شه حمل اذهل نكيأذا زيوس ايبا يعدد.
 ليرة ذايضدرع شاول ثيل اولاد اال
 القال ريفا كالتالي راب رايي ْ

 !هدافلمل 50000 دير تكس ظ
 ترانس اقرا قرانتن بد شعرس ويدت نكلو رهن مرتكب عج | ١
 خالل :نوكف ماظنإ و ادداي معنا سد دراككاق دمار اودع ١
 اماونفالاو شقير لازوءاتحالا | ارزيتازاساعرتانانم ظ
 ىلا داس موزاملا هدمههز ريشا |

 ا ديانة ويزين سام وقوبت

 0 ب ل يللا ا يي

 : َ , 0 6 9 0 ١
3 

 7و يضر ا اا +. اووي
. + 5 3 

 5 قب ١ ان 5 8

 م م ل :
. 0 42 . 

 و 3 ا 1
 ءنؤا 8 5

 : امنا دوال دم
 9 931 + ف -79 5

ْ 1 . + 

.9 

 ا صل 3 يسع

 | مالغملم 7 رع كمدوسا ياهو زصا يلع ذعيوجو ديف غ

 إ ا حا ا و

 ' 'قموعسوامد شع عنمنزيزسلاز رفا دؤصويعدا كلا
 | ابقي وضديبس سو هاجرشل يعرض

 ,مفيسانفصوامإءداودلا انهي ور |نيللكيو نطملاورهلفاو ْ
 0 ددوتح يع ورعب ظ

 | لد هاهاخملا بيوم بحد نركز وهند غاضتسالاا

 1 0 100 هباعزيلسوا ايعزفمال موزكهنقد ةلىتعم ودار

 | ةديركا هند زر لونمابسجيوملااماوامون يم الك تما مودال

 | مفسد هلتس نابجب كفزيثكو يح سايبر نم ماعلا نإ

 بتم هةوعلا تانيوس إنو سارا زيماب اب كازا

 ظ | عناد بقل هيلع جيو يزل تاب لو فيس راكع
هدالا ضار نم وود اضدواوهألا ءاوهنم[ويلقمداو .

 | لش دا

 جاني ناي ربنا بحوار |رما وعفا اذ انا كلذو بالي وهلا

 ا ةونرك ماعاجسو اها توما فرن , الارؤشسامقملا

 دامي اذ رك حان نموا ظ

 | رك ما ا



 11117777171 :1-1777 7٠11112537
 يس

 ا داما عاهل بولا بنتعنا بو ىرلا بطلا نوياسلاس.جائلَم

 امر دالا وتر اال يهد خملاق ورانا: ودالازسان نذ هوس قا

 ”ةوواؤ الاقسامدحو مث اذالإمإؤ!نماوميددقواشيا هداه طعنة

 لنمو هل و دالانيلحا نم ملوي امر اللد !هلعاو باشنم
 ”ةيتنيلاو يعترل سلما دسانلا ليال نع هانالا ةوممالا و دالا

 هلا يام بلو تو وعد ويطهر قلاع ابموشحي مولان
 الكر هل ءايشالا خا نم ناضلانيلو بلامل اسنيللا يرشن ١ بج

 ناوادجلض ان ناكركماناع هنو ريل شذا ناو مي اهرلق هنم برت |

 ا امون يلم تاجا ديعسالاو زل عايش هيفي لذ ناكأ
 دومالا ماقم مويدعذل اخلطي اهنم مها: يس ودارفص
 كنريلا اهركذ ريك حن لوول ئيلا ماو مسالشنا واو رافيسوز العلا هذلم ْ

 ا جطيش و زدصا طه مون اف ورعملا ءافصزم واهو ج

 ١ نعد بليو قديرسو نير هضم |رييرهاد درتتمل شط راد رهاردؤشع
 ذح)ن ان ندب ارضءبس نيهردملالاْس هنم مشل وز بس نيسورقنلا

 اقر ذصلا تيا رفض فردانرثاف تاغ يعل كسل إماو ليل عم
 اك يك اج ارتي اوكا نمو نج ءا

 00 - ينال

 0 >1 لا نب ل 0 6 8 مع ةذج نأ ردع -ثد ل

 72 هماوح واخ
+ 

 | تايجر ثاركازجتلاو قلد اربع طاطا انة ,ةدالوطنا

 الار بكاويضد|لتاصوتمح تاملعقملاو تانفملدإز متسا نمي
 ْ حالملاد عاف ف لونا بو لوضع انع مانيب اذهشم نان ظ

 | يئس قرهدلا دهاستيداو دوش غب لوكمط قنهز مارد

 | لالرديقيو ركام هلانيؤسلا مؤلم :وفسومع كلام

 | ©0ارمهوزعن حرفا ةرلعو تلا رمبريسا نيم ناكل ع نمي
 | "ل] ةبجلع ةرمو نمالارحرلع م عم طنيد ةوطح طحنا وبس ملا اذا

 | طد مبارقيسدنص ابي ها وزي وننيعد عفا زم غيرو نسم
 كسبنا يالا

 | لينإا ولا ينساب طراركيناواج إب دنعسا عل طا ملت ظ
 ْ ىاهنمزملا ءاثحإل او سود لجو شتتملا مل | مشد !نمسالاعزخ .و

 ّع

 ظ دام هنت نازي نيملذ ملغ صزعنعو يهاتحديح ايل اذه

 . | 5 بانااوزولاتعا او ناو مهل فاننبللاوز هالو مهله ١
 /ويل اق لكم نا بيو مها ضإوم هناهزةذنغياموملوزلاو بولا |

 ل /ناف منعم لردع روم

 رلعلا ِ ١ د اليلؤالا ةلملا نام

009 



 .ةقالا اننا: طا: 1710-21-2: ”17232 كلت 7: كنا... لاا: حسو ع محي
 2010م حست ٠

 | هناا دورا ايدحابيز ند ضاوي توون خار زرتها نارا قدك جان اقروا جزا نقاد رمد اكارثك
 | هلله رسل هندي اوهاراساذ او هفيعنع را هنفيمو هيم|هتن :الا ضن شرك اذكاذ كانلعاملع عارم نت دايو اوحؤطسرلا ٠

 ْ د احتندجو تواير أنم مويامنطعو هلهع ند |حو ىلا جارسدنمان ءاملا نجاو اكنفعو نوحاىلا تيم ةلاكسا نمو درب ورجملا ةلاتسانم |

 | تاتنعو ةياووحتافعددبلاناهبب تدناوميطلا نع سداح | أ 2اس وم هلا اياؤب مطابنزاييس فيدال مامن كنف د نتن )

 نا ةسدلمانلااكواداعتسايسانمهتانمامش نانا مابه اع نفيسال ءاوهل كا ذك ردد ميك للا شدت يتيم هش

 | نسم نايرالادادعتس.او امهءاوزخم ثديعرل ادعس )ضنا نكملد : الزك يد د ةضيكأ زله ثدعو جزيتم ذي در, ت>دالو وبل نم طلاعابلب

 ا الد لفن داكأل يملا ناف هت دال لا هيلهوكيت الاهالا زم | 96ج زتيم ةّددرح دالو ران م هلل اخيامإ متطابديل احياع نفيها

 ' .اوانابمالاو عاجلا تنك |لشم هتسةلفغس هينا ةفهنمل/ذاردلاو مشوا ديبْل نمل ا كقاس جامد ببس لاذ ناكامرد هدد ةيفيكاللل |
 فيما| لو موحرلاو يهد تكانانمملا] هايتس: نك[ طا ءاسنا ١ ل ل يلا ول

 |. كس د بم نسم اذان داتسالا نك يل ماسلا اهالث مدامزم هنيجتمم|بحاوزبحل جاد اهندرتسان عضاومنم هدد ١
 ءابوليريلنا تيزطإوو تنمعامرو |هنوإبد | عشاوملانم |قببلا ناكايرد تربينا ونقد مل

 ,ةوعلأ ثوحخعزنلفلا هترارجم وهل ,ةوطر هل دت ثاوكرملا ' دوام لا ترساو تسعاذ اهيا يريد كراس ال ضرالا وطاب ىفتانؤمع ١

 يزحف قيبرطملا تامالع تيكا اذ ةنوطحل او ءامول | ومس :ارهلانمرم وال اطاثمازمؤفارب ايلاداوهلابيسن هئداهل تايم اوواوهلا |
 1 7 ١

 000 : يي

 ايي. اساليلة عيبا ناكاذاودسافاشلالزف كندر طن | 11 ع دم انساب ناز روكوردايلا يحل ة يكد ساا حالا بلا ١

 | تحك اراهتدقو ثدي اءويسا اما اداوحلاردكتوزنيكينوبمل اءاوهلا) تايمللو مرن اردكلأ ءاوهل نمنوكض هت |ولا انلورتتو]فض :

 هدرا ورفاقه تالا ذولا تزيل دو ودكم ١ 191. نوكؤ طن زيش نبيا يسااماد دنس طلو ةدم اهنكيكا
١ 

 "اسد ادم |ىتبتو اذافرجلمن

 رواينأ



 دارو نانضرالازدوهشرظلا رز نكأ خامل ماس !بالالا تجار ان ةساراضا |

 | ندناقلا تعم قانلل اول يكسل تاناؤبلل بهو تزكوت عدافسلاز

 ”اثلل | بسهقتل ا تامالغل !امأو ”ممرش ايلا شاإز مبيؤابولاو افلوررحاهع

 رقزكيد لا تاناويملاورانلاكرتو تشكري عدافصل | ىرين | شم بنبلل

 نقلل |)ثمعيطل اركتلا تا اويفلىرثو دس ضال هاظملا ٌتزنرن ألا

 و هرابول| رع | نع نلتولايضيكو ممل قرضم كّراهرو هنو دو ميعرم

 ' .ةلولاقارتهانلا كريو جرف زيدو ترسل قسمنا حاونالاو نابمالإؤل عسا

 ليلقلاق سس الث ْرالإز كلا ومي بشل وزد اكالؤيطبل از ملكان
 ماجا هلك | وزفات هيملشب ا|نضصلاو تاففح عه تورملأ كرت

 عسل وراك اكدتسا.ب للاهل دال اوه تيكا إيرا
 : جاحساملا ناو نارباودوتاو كلو لدتسلا ١ ظ

 قاووثكااووضلاو مانو اكؤطعن ركاز ايتو ياليل امو ورولا وام

 هنمالّمو تانج انك ال اهوا ىءةذاببز ىهزلا واجمل طا
 وضم اهمالهانيلواشيو تاسوملو انوبطمل سنو للا انكلو ٍ

 ٌةقاتال هامات امووصملا سر بودل
 و

 ا

 ةايانعوبم اباعلا امتي همنرو نعم جو زجوه ذل ملل غم

 دعب هررابو) صداع ملا لستم الإ وروح اما زجل ناذاماث اجيورح

 ْ كمال ناك اذ او ونام مهدد م ءاننالاور نوكون حل

 ظ تملا دحرعتس موه نيس اندا نمو خولا نم دلو نمونا ونهج بينج أمو

 | يب والغازات او مقيمة ماطميرفنالل ةلصافم

 وو يول اهي مظمولا

 | مكارم جوست وعلا ما 6م عرس نجر نابوطر هيما بين

 ظ | "تدير وح وم جنا ؤنكرر تاؤةيناغلا كلّما ورسم

 مدت مدس ”تزسحت كال

 . ةاقالج اود

جول وكرر نسوامدل ءاجشراهت يو الأ
 اهت

 | 12045 كءاحدناو ريع ركبه اسامة نمالاعوم
 تيم ضسرافصو] ا 0 أمن وامع بذإحو | حافنلا ْ

 | ]هج ركام ةزز فعيوزمهح | ات حور هرموا

 52 ا اب بجو الن يسلمو 77 ا



 0-لا

 جال اولا رينو دالا انيق نعمان ا كريري نيالا

 نانراس بهدم اهاو دز هزه هزم هتيرأددهز ازد دنتغ أ ْ

 ليام حلالا عد نمل ناس ودول نعي زيذ عجد معمناكأ
 نول عمل صح ناوريشو در اعزاز عز و لسمو ىدمرأ نالجو ٍقرك ام

 كور شقر عشسو ساي عين دذذد هل عصخلإم داؤمل اذه د انحأ

 لشم هرم العدو قفرب جدري ٌءددو نهدو دو !هروفاكلا نزين

 هو دقلا حاف علال اماو ىعوراخلزب بيجم ىداترلاهزفويجلا باش

 54 و مرولا ثدحم ب ذبح مجول أو موب نلهلان اووف نكيلو لكيلا ؤصنلا
 ماظعلا نمل أم جلزحاو ملك ل عونعلا تناك صققو عيجملا جاّيهشككا

 لهتيسو دبشرلل ولا ف نلوام )يتسم , دانما ناخيو ىراالوستام

 هولحي شمل (نوطعدو دذاالاو ءد املاك هير هاكمد لا ةناوملا هللا مال

 رات ىنصحل|لطيزسو لير كح بيرل تي صحا اوةوثملا ىبدللو نايم
 نيدو اعد رند قع نوف اما باسعار زد جار
 ل هنارحمم ىلا نركز ابموصعل اريسو طيرلإ جلف مرو ثدح طيرلا

 اهظفحور هاولع اساوه انههرترل | داملا ناوعا هتيزلاسساخلا بالا ْ

 ١ 2 ومب اناراطتحد ام بل بيلو نب ْ

 0 3 هع و4

 »4 ع : -
2 / 1 9 

 : / ةايظوتناهب تجنبا ابا يقاجت
 اا تيت و ووو سم سدس د ديدعدشتتنب رم <: سضجرععجل- >

9 

 : 00 7 1.1071 لانا 212 د“ - 71217“ 7اس 7 تح 2 ل -  ةانلل هم ده

 ص00 قامدناولايابوميشو هالو
 ْ ( ليتنا قلتش جتنا يكل دوعن هيام

 ١ | ل مزطيشن اوه اويبوتن او نولرج نود يملا و طربا لكك عت ظ

 | اماعمدّتتو التفاني هداملا يلام زبن و ل طرجشلا نالبب تتم

 أ قارا اونك سكه يوصل ؤاخرلار اجلا قلل ال ديالا بين

 هلام هيلارهيطلااهشال اور اهلا انهو صا ثداماورسصل تالف

 رقت جن امها رم غش ذوي انلا نس نكشه أ
 | قت تاندزرمياملنم تنيالوطقنرشلااهنسورتس هدابمم قب.

 | عييبم جيلا ةيطلا واتوب ::نمنايصخلطوب ام|ك مو قسم اذا .

 ْ | الكا ءدردانيو دريورهم سرتانمب دك كت ايببوواشخ ٍ

 هع ضويساد ماك وزير ومعنا دال

 >3 او

 ظ صدقمالب !اماوعشلا وز امهر س ناالاام اديحيف اردن دعوه ْ

 ا نيسيسمامف ايدييل نزل ةدل همام نشاماوهباس

 | نلم لصلا نوعتجداومزك نا نكورفايحر يرسل حاملا ماج عسب ظ
 ظ | تان توصاعف اهنيك هاج ين ناتاطس ساد
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 ْ يار نفل جدال مل يو سا زاد
 ذرب كسل درسا و زل لالا يقل«زهمد قاسم بسد

 ورا غز نار !نيهرت يعيزهتسااذا قاما اقرو و ناذكا هسيحفارحو أ

 جي دامر و حانف |)سا جلول ةصص نيسان وه ووسورمشل كفو هيو |

 لول | )ص ىنقلو سالا نه زي متم نرجو رودوزجدعا ولكي مري وصلا ١
 حل |يللات انا مدعو هميعور ألا لَو بعت وسو ظفح تلا

 جداد |ؤفىا ةل دمها شم قداساذا جزل خفامسدر ايزم نكس
 ظ وانو هرارلل ناضلوا حباحرلار اجا لْمل أماود واةملع وأ ا

 | قيضاوانأ ميدو وياي جدع
 خت رمابسا ند شا ما كوبا جزم اختل
 قاما اجل .تماكعنا مابه وزشادم ملف تضم طا ١

 1 رس ع يول 3

 مناي دالا أعل اريللو باغلا

3 1 
 1 دو ا 7

 0 ١ ١
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 4 : : ب
 م عد هه نيستا د دههقج رع

 د مس 1

 حل مطر وهاد زر اهل واج
 ' قاطنو قو تنوع توبد اخي نوكي يلا ماطعلأو نيج زالإو ىو نان | 4

 8 دارو رك هدنعرتيسر انلااب اللاب ايه ةاطملاد ةياطحااو نعبلإ
 1 لاتضادم ل نكون تلح جبع آظ05

 نالإاهنضمو مادا نكد داك مايل 1 !

 قدا يردوا بنل 8 ١

 | انهم هدفي تمم

 ْ نرالو ف 92 3ليو مووت دامر اصاودر نهرب قطو

ةرجفأد دامدااو هرق هني نارمدنلِجْرتكو جراردو .
 0 

 مس تيما ”20هيالل

 : / 5 5 وأو لال ادويلخلا] درج هلال

 | اسيورهازسل تانتؤد دلو يكس دداطا يحب
هصورول للعت] ءادتو اهيل العلل اعسفاتشالك |

 | قفا كاك 

رملا قش اهن ارم هيفلءادزدوملي |
 هقدر هدله مران ظيؤ

 ال ايهلمأحوعمن وكي يل اورتن لوقا ميسو سوري

 ا طينسلا ناسا نما يعومل امانإ دازااصوضجو

 ا |. دل هةموو ةدكل أ عداموداوؤتغمهيت ْ

 8 ماه ليسو جانا )يدخل مات اًجرقو بمحلول اأصوصحو تنلام ْ

 بسم

- يااا 0_0 انيوتوامدو سرا رند! امثل 7 5 ظ
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 ف مع“ دس حس بجمع

 تمل ارو ال دس اينما هزل تاكا ردا ملهي

 لع نسارطرسالا باوسو اكتمال اهدار سررا عيا 6 اهانكددهو عت |

 لنا من نيل الا ابحربومكلا تلا :ينئالا) اماوالو[لعافلا طاذل لاذ

 اذغااني اان منعيم ندللل نما الجوز لتس ببزشا».
 1مل عافتسإب ل هادت اهب كتفيه أ

 هنعرمارلأ عزتعتس | علالذ هتناملا تبحواذا دضعلاالو) احر ججوزحلاريودالل

 ظ هيقعر ام قيروكذموه اءزعإزهاو تاقوثسلاو تاطومسلانم هقرعوام | ١

 ..جارعمل هيو نككسلا اهو نيو اقدلا رضؤنسص ببعد

 لطم واينمان كيرف اباحناكناو بلش اءارب بهتنالعللجاعن 3 ناك

 يلع ذي ”دلدتعملاناهدالاو هترارح تررسك هنم نا/ىذلا بابلااذهف |

 نعل نمو ملطاع نخل عس جاز ممكو هدرق لليمن ا ىو قح ْ

 مدا نيد دا نا طع تالا بس 'ط

ايلي يع علا بل
 1 8 5 قا 13 ن

 - ا و عع حم ل ب يدا ظ

 ظ 2 شالو ةضحار هي ددريشقك_ مالا لل 'و) عتيد ليلو أهلع

  غاسالاليلخ زللصو ةظهسم روينا بعبشتلل امل منمولل نمؤفتسا
  ناورشاط وتس !هسنروكيأ و اهحبإ للدعم نيئتملا كب ضيا

 ظ و وب وز. نوم

- 

 ْ | عام جر لا ةردد مل لا ارت

 | صو يوزلهتسلا ناهدالازنضابرهش ا ةزارس اهي قيزبزلشلاو

 أى خوطل قيعام اصوصخمو بيلا خاالضفاو يونللنمدوراعاا | ْ

 | مز عيار نمراغلا نهدو امسهأتو ن نوبي |

 | اقراطين ا 6زيانككادادقم ممن ورقم اكرمك

 . ميقا ءادوشوم تزل كلي )طوي قحششو ارا

 1 جب اتيت سبع سم تروي 20 تبغا | ١

9 
 اين اذاو رشكررم يوسي ْ

 | نافل عتيبه دنعم درو يؤهل هطاذل و الا غيقر تن

ركو ءامزيط امولادلاو
م ةْ ,املاوطرو ارارمر

 هءاملا بهزب تحز

 . [لامملا < هو مرؤنهد رجوا اهليإْيَسِْنم هنوؤملاو عرق

 ا! الاد ولاءامدياب نيطلاوا عزل ةرو خس يار طي 3 ول ْ



 ويل

 هنا 38-

. 

دلمب ميسو ملام خلملاو ءادوسلا غامتسإلا جايعلقو تاطبسلا
 ! |دا

 شم اونخأي هو نل اهني قلاويو دالاعيبجرعشدلل تالوطملا] 6 هتبن يرن
 تانيطمارد تخل هيد زول شةرعشديج بكس اذه |هنم ١
 ١ نال لر وهلو يق نمد ننس يبان ايلات ءاماذشإقح اما |
 الص ةلحرصرلا| عبو طب مارد شع عملا قر وو هسملاو و ْ

 | ةيوطةنم بتال 6 لوطمٌقهمرمالا نهدو ليج نسوسلا نهي و ٠ْ

 | تيتا نافل راسلنا كاد كاكا معدلات
 , 6 لدالا باكا ميشال ةببنا السلا ىتاملاوانغااذأذ دؤسا |
 ! نولولا ةلادسالاوهردلاطاطسر ادع بشلبس مالا اماع)ت دج
 ديال اىكذ لرش ف|رياصنا ءانشلا مناع نلا يركتناوه سي خنق غلا

 يدلل ف مسقمرحو نيالا ثللاذاو ماسللؤ هذؤف نم ركل طع ناك
 درو يركتملاضاضسائ ذل ملا ورع نول نماسبؤ ةلحلاناذ زنود اف

 | امتيرسإ اتهام هتبجبطإيكر هم ديزل هلام اشاوعبطالا
 | 5ريانانراوورعد عج ولا ةاحالالا 08: أوق
 | يا رهو لطعلا ةرل حدحربم عدل زب نيبج ربا طا وزعطلا

 5 الايس معمق ءاسالا] 6 فجل
 10 تاو مقاول بروما ال1 قجسلاو
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 يو ءاتالكت ادد تاون اوتاكلاب تانغ انالعاا

 | © لئلا ررلل نم ناخاريابإلا عتسن | اباحابطم حارملا ناكأذ
 اتجاو رماة باث ؤمرامشمالاو قمن و غاصومنجو قرم اعماوكأو

 برس و ةدصعل او هيسرااو كرمداو نايلالاو رطل | لويسلاو هكأوملا

 ْ ريكا ابل .زدحإ كاورعشلا ني ويكاو د ضعها ورام

 | نيجادملا رعشلل يايا امو ةؤلايلا نهد و جرولا وامورداكالشم

 | ب اكاططها لوكا غف بيثب يطول تامر ولا تاتا

 ١ يدعم دوسالال لهن نور انهزمعيهذو هين و ْ

 هلا بابشل طاير اذعناناذلبو اكواد ددعلاب هالاحأو مونزك

 ظ انوكمن ٍ هنررزحو بحلب زوجا و قتيكلاو عسل ا تاليه مالا لل نكو

 دل يجر #ةؤملا لجزجن
 00 ماو 00 4



 . ٠ - - دع دج صحم همم ادع

 ألد وجعزبو روس نوب دج د تحيزوعمةفصاهلك دنع اذا شاد |
1 

 أ لل صزترلل اهندتخركشو نيرا ب ]طم داد لم نوكرذو 5 ٌْ

 لاما ذب ا بساناو ةلماكتتس تابيللا نعل انتر ابعو ١

 رتل تاون ادناه هانم اهلين مجاعملا ده | |

 النقاد قامت [ىوسد الل دما روا خس داتسبمْلتتا |
 بفمصسا+# بلم ةئبدمرو ني لل لك يبل ”امأ

 3833 تإنرتع رؤوس اهلاججت ١
 تادوسملا سرنا[ مثدد قارنا منا رد بحار 1

 بجلهران|رلعو سائلا هيلع متجاعنا [مالاوفم همهواو ءانفلاما ١
 لوين همنولاب زوو ديم *,الا نو دن ور وخلا عودادعساوالتخا |

 نموروجاوههريصاملكو رنذ هل صامهبب] الك ؤلعن هصوداندل |

 لل هنو عريحتس ئمرن و ال لع قد نم مموأونجعيعنم رانا

 اهكاشح عسا نيل هي حلا ةمسولاو اهببسوطمئصرو هنيدول| لع

 | يرعس راوسىا بص نككاطداو ابشن قا ماما هموناوؤوظن مشا

 ادري

 ؤ اكدر عدول

 | نيك انإ طي ءاوس نجار اربط اهقاتسانم تنش نيبو ابوي” |

 أ خادرملاقحم هدحرمالا لالمو يللا قرد سو )متيم و ب انما 1

 ٌْ أ عاود اههادو |اهضطربركع ذئحاملا همسولاو انهن اهءامن كاف

 ا ةضانساو هتوطر يلع ظؤيعو تاءاس تسزم ايي بر نا بحاول نم

 عنو يؤم نمل هل كورسا عسر اعرملا نمو هت نوما زخم | ْ
 ٠ ان 0-ان وليك ساو ياو عصسورلانموولملا |

 ١  6ظ تتانجلا راجت وفد :انورعنت اعراس طرا مييحرلمتا ملا
 طر )طزمعنلااماو خال ةءانت؟ب[ل إلف ءاجتلا ع ججاتتوا | :

ظ ةالتلو كلذ هرتلصلا نعرشلأ دار ىضصفل ثريع علصلا ناذ ملصلا امك
 

ْ 
| 

 قالموهو هاياريقس هصصتلو نخل نم,متسابع اع غامنلا ا
 ترب

 ْ ةياتلاه[مماباؤيىا دغتوافاهداعنماوا هامل يريتيسالا | ْ
 ١ ادخختي طرمل غامدلا ملقم صتحاو فلانا حورولا نعرج ان ادّضو |

 ةلالاتسا 1” دوماروقف دانسالان اامو' وريال هتبوبياو |

 تالالاعإف ثييع لسا نا ةلعاا يطل ليال دامو يدفع |

 ْ نايطاوي ”جطرل اناهانارم قا ع 0 ْ

 اوي ا : 7

 يحمس -- 34 34
 | تنصف

 ا
 ه
 ا



 1997 كلا تاج ب ا

 | قرشا 6 تايد يلالاةرارل نعيم ال شكو زا رار

 ل26 راني كورال كورا اهلك وهو داون ل اوحآ ظ :

 نباراتسا: وتلا رام ماجر اواتطم اقتتولا

 دن زن وو اتسناور لوبن سفطوو اجرا جزطتاو كوبا
 أ تالا دوج ناساف نايهط اند !نم منول سم” نموسرلا جدال رجلا

 هع حو فيطل مدخلا يراه يلام ةنبنأي ايننتا ست منها ١
 لاول هلو از ْ هز ابعت

 رف: ولان نمد ر بضل ندور يصاحثاركأا ظ
 | هانا انذاك سان روج احلا ظنا همو تاق دلإلات ١

 ْ دز ) ءاهضعز هوهو بالككأب ريرايلاومد رشا رعداصتلد | ْ
 | ضااكلذو يا ناكرط غوار ازاي وا نانو عا ١

 | كود قر اهدصلاو شارو زدالاو قروبلاوريثلا و قفابلام ظ
 ا توزلاو يل |راتشلإمزيو وزحملاءاظحلاو جانا ىدانذ وجادطعسالاو | ْ
 ا دو هجوف|)ذعو يوحد مدرع )متسر ماوه هل زوللا و اثنلاو ]خه ]/نب |

ٍ | سيرسل يحلو عيل نمد سن رمان خاج
 

0 
 5 و او عصا عل

 تيا اولا ورتعلاو تلككأ مل 6سيجتمل|)صأ و بصل هز

 سباع مارتونو هوف حتشالالل 54

 اروع نمت وهف ا طامنوتلا مى 1 هتمناناق قلل 1كتورتو

 نقم نلكوسما ناكانخاب يذلا ووظلا قربا وه داون نآكأ

 | زيدل ةهوؤابحاس عش ازيعؤها يك تيقن ققشي امو نفل |

 | طلعالا نايك ماوس )بعسل صورزرلاو جازترججت هوعاإما
 | ةزأجل اي إجمل و مدل هبلع هولا يهعند رضا! نود ىوافوسا |

 اسس ةحو صرسعتو هاو ىوننلا تويز ةجالجلا |

 نسف يو تعبي ايس بوب '
 ا ماحالاو ءانل ةركو

 اهيل د لإ مدس ظ

 مه اج درك 000 انا اول



 ! ماله كددكوزسلإنتسالأو) ولسملإنتنمالاو رسايل رالا اللتي ماد هوشرأ

 اني اييح نواح أد رهرصو اما ىنمع العكر نا بجعانيا ندا

 صلاه مالا يملا نب قتل نادوسالاو ن ايئمالارهرسل او قتيلا مما

 و فز |ىوقا هيلع رتضانل او كا ور يعمل سل دلل عب قيملا نا ضمالا 5

 نيا لاء |خواولا لالا افا الاسلاك اذا را شعنص لولا

 2 ناكاداد لاو يتيلاو يلا والارعباو نيقهلا نور

 ع ع هابهإ لور ىفع

 فلاو قرا نكقيلاوتراميزككل ميشنلا م اتريشدالوتح مزعل لعم فعص
 لل تاكيبيل و دارا تمض ولا تامل تفيض كؤاتفاا

 (دقنام عازم ترتماو نطأبلا هدام ىا تكف يس هضادلا يفلان ١

 كوتاارإبو ىاعملا دهتفرعرقو مشد نكالو ئاشلا هدامد نام يف

 ؟ازغ دوحا ناك اد اهلا ىكحنلا ,اريل اتلاحإ هدام هده تتكماذاو ١ْ

 | مساعسلو ملال 6 ةيداومو حالصإلا هدسانلا :ذادإ )حييل جا بزل

 ناذ ضمالاق هلإجلا لعييالا سي ارتستكو القمار دجاللا ْ

3 

 دو

 4| تو مو جول“ نيام وع ددالوا

 0ك ظ 71 اهب ري اسوم ضحإو اانماظندشااو ١

 ران ةيطبلم مدل يرجرلا واسد قولا كيال بملا ناف اضناوادج

 ايناغول ممكن زار دالاب هداملا خمسا جالعلا ملأ قابلا |ذهو

 ناو [ىكدللا اوبل قهبافرعيس تس انا يوعلا تاحوطملا لل نكو

 نيالا رسل عنيم نإبكدإبلا نهدو نمهلل حالساو جازم اليدشسو نولألا
 ,راطمإإل ءدابلاذخإي ناوهو رتخن انهو فاعلا رؤلل نءاذه ههنسنلا | :

 | | نسلا ٍتلانيئطيو ءالاوصامز ىلو ميوهءاملانخابوحءاملاو خطو

 فوه جطشد | يع وسرمو خاسلانعدلاوهانهدوامل نهزبهح

 ْ مراه طمس !ىلاولل هني) ينته دوسالارورل ا ماو ريصرللا دودالاو

 . . سيعمل اداه تت اوزوز وا[ حار حابب

 نب لمرلا» ليلاو زلال قدا را ووو سال وم نيب
 . ظل ى|مرطورشالاو زال نمو ءادو ل |سيتنو نضلا ماظعلا هللا

 , ديميت يابلرعبلا نايا جداإراد جريل ا وزكرمل اهرشل امنع نول

0 
 امس ل د < سو د مو

90 
4 



 م | عافت قردورولا لاول ناندنكهذوفمة احس ناي

 ظ | ئفلاحام مريب نارحاهند ءىطرنمرإو م يلإ] هرتومو ة ةوزفم

 جيو نوم دف نيبولاب اهوككو يلام هإو نم 3 لذ جزعالوميلهتلا ٠

 فوم افعضو هلق بس كلزو نولل ضو ( ادت يك

 | ع اداو نردلا تش” نمو سالو طولا اما جالا !ءضهد ن فزلكزو

 ١ كرمز لكب انزيتفو و بذعلإ مئاللل ءأملإ مات الاد ضاطتسإلا

 غارت عدوملا جا مولا بشاذاو ميسا هنا هعمإ ندري بلو |

 لام اهللتمو تالض|)لعو ندملاتابوطرثدح بحي مالنا | ٌْ

 ةرناونومألا !ويطال)صاوزطنطلقرو ميعنموملا نو دالل,ت لهنا وويل |

 ] ٠ لاب ة ب «نمؤتيس مالا مدو ناك ينس قدم ْ

 | قس هدساطم جوبو ادج ماشا اب مالودروهو قتال عسا |

 “5 هذاحدقهر ممم نمدلوسابؤعلإ] قرتميلا ءاسعالاز دعس أ

 ع >اصاركيتيخصوملا و دالاو|ريكناكما جازنا حياسا جالهت وود وس.

 فيريباهن مرمر شدا 6 مايل ديس نمر كل و ىلا زنا نمد أ
 خازم 0 0 هضحااكيؤ ملل
1 

 ا 8-2 3 26 وقح 72

 | ديت خدم ضرس ةوطر طلاع ةكووادوس طاخاههربايلا بيسو |
 ةادوس حور ملي ااماو درر فعلا زيم هن هيرب الكوم

 "كاملة جوع يريد أهيل اودلاهءامرنيحنم ناد رهط

 : طم لاول لك ندم اول مخإ] هاصؤمحم منعدانع نيهنزع

 كان واب تشارك دميلاةلق

 ةةلوقلا نغصا وا ايزل [زهل نك ملاذا كلور عايل لعمر دز

 قل تاع جهالذ ددازثكمااهتش زلم :يزايللو اةيخاحلام)

 اكامجازم هذ اضل كيا يزنإنسا و شكا مدل اءئاضشاو !ةلرلوارو

 | الذ تكرولكلا فيظلنعبجبو ادراولا تلظعتن!نيرلو نايك

 تكايرؤك( عزي اكان وقنا, ٠لهاالاءامعالا للص .

 مدل »يدع العا للخلاص جمالا عومحلاو بعحللا نعنوكاكللَع ْ

 مالا :شااىؤقود ه اهلك ايسالإ لاهو مو هصفا نورعطلخل

 نانلاباصوصجو مهملأ بيمعالةدلاب , فاطإلاو ندباءصؤ واوا /

 الو صاح وصغناميز !ساموضعو ارلكددبد ا تفل وطبرقو

 ناوصع انياعؤ تحل امرو هداعع»بو لطلاء شولل للدولا مدلابدصا ظ

ضل افضل اكالذ بيه ةيرلا ,ازول ايروزضعالم ةفلايحلا 7
 م

 ايد يدعم



 - صح د

 ٠ يساري نال ىوتلاو لح مدد ةميزسم 2
 ظ 32 ةهردو اهذاد ومحام دلو أجرت تالق نتاج ررالاو خوبطملا

 |٠ ابيع مالو دوهتظلا م «داف هز متااكو 0 -

 فوزيلآوأ ا دانا نعز درت نازوكأ

  1اكد ةطلءاهكنيينكاصوصحي هذنأ نق اعوااصوصحت

 ةنال5لاتعؤ جس ماجا هع ساماق ع نأ

 0 دوا دو هع لسا , 06

 ا دالاد رهطظلل [ريودالط م خئفالا طاح رزجزجسك'

 2 0 2000 9 اتزان وانا |
 وح

 : د ق717::1272777112--17------ 3 35-- هم

 | تقلل داق انياضمار تمول نابل أور عيسول ا

 | لتبإ ترمؤلاَو ميلا نووي تلوكب كيدومتنابَرَك

 نمت طنا هدمه لاا نضر كرما حاجبال جا ةريهأاسعسا

 نر 2 هي تيل سا سمن

 | ءانتا نبرطحإع قائلا[ ناعقو يلامس

 [دةاوتست كعلاواءامتلاام] توات ادحاما مدل باصتاوارسم |

أ لتي اوت 0 نءاسونست تناففحو سفن سف ويطوف كزعأم ك١
 

اربلع بن نيلاو 4 33 جالا دد ايزكالاو نوكأ
 اكو خامل مهل

 طع! ءالو مجلع ماللذه|)لةقورا أقهر:
 كوضو نال نكلذو

 اتفاللرتسرتو دالاداكالو اللة الاله كب ئاصْغا نياطاىلا تامولبرلا

 | جازلل لضاو جيلعل ىلا نوجامي لانه ةنلكو هدم طمالاة لالا:

 3 ذك | هاعهلعحم انذلا ليلَس العلا بغل ليدغملاو

 جاوا ]عز ةمإل ومرات نال مئسلاو نيش لع سارا

 اة ع هد 1 د

 تيس دف ساكو
 1 لص



 اك

0-0 

طعاهعزتسالاو ومنا نس دال 1 !تقمرتماج ناز
 هتا

 ةهللاط عر قكالل بضوفرانلا نري ننكر تجف انا نقرتاك
 ”داماه الينا بوه اكهيدر تناول ن١ نانآلاماعلبو ضعت
 قو هوتانعنلاو رآكلا و مالا تك عزم حلا بع لن سقم هي هم

 روع و هدارل اذان هل نرش ضرككبز لاق كَ

 كب هم تانج يم مرا

 دع هوم انجاب و عادلا و موضلا يو
 وع | هعصق نضع )] وتنقل عم 2القو

 لخيوو داينبا هناا وطار نيو تار
 0 وتم الكم هس سم

 تاليو ماهيلا ]ئه تح ددانالا ذوو لقرلاو باها
 ل انيلا توك تيل وظ برجر دروزهدن ب رطروتسلا |
 له” براقعلاوطهنسجرم اهنكم عمت سواذاو اهلئتبل هزه اهم
 ! 1 لكس ماسلا ند جودد|بلا هق هقردد تكسمااذا هي أضعو قبلا”

 ىل 6 كعب يا

 د هقيساراؤلل نم

 دو ١ بامذلا ناخذ نس >اخنو ندللاموا حو خيرا اهليش

 تيوس وسوجتوع

 انظروا ةزوعسا درط تو؛نام اردو ركعو اه مدس ثنعإر ا ٍ

 د١ ديجاوهو اهمربجو زينون مول سئل و/ريونصلا شخ هز اخذ
رودف |) وزي ورا ٠ امعاو) تكبد اردايلارمالإ

 ْ طن اهدار ق

 ظ | باددا جداهدطد سورعنب انطنيسنمالاو |ريبزلا خطب ثيلارثرو

 وليه راسو سانا وزدنا اهنقد6اقاوط
 : ١ تاروكذملا كاوا اذه تن ءالا نامل ريحرل ناو وامل هسا |رادنس

 | 11 ليدل كد ٌثبحو ١ للاشأ باآرطلأو ريحالار إس

 | نق ابله توسط ع ور ووسع اهنووطتم ةناقكا حلل

 | لاملل نم ياو رضوا !نا>دزول) رو نة كلا 9

 ٌْ دإةنلاوط اهنفاهرجيل ع رارتماو تيل تذرلاو ر ثلا هر ايمو

 .هدنكأج

 اهوار وداد برك انتا عطنا,
 تيباراسبب ماصعإبنيندنلاو تيبلاو تلب كازا عجب )

 بطاارطتقلو موصل

 بل اهرتياماس هس ديلا )جادا 57

 اقدام نجم



 8 دة ابكيوداعلد ان 0 يلب ايطار

 بويل نوع 1 .رةتان عال تاويحاقيرجس ١

 هيج نمل اوصل رمو نم س3 علل نور اطتا هن بروئسولبل
 نيد لاذلو تاس انيدجر اوه اورج تتادرتيو نحو اع |

 اة زمور الل اهي ترم لفو تاناويط نتا هتحينهتنلك
 قوق ووع تافدرترلفخ يتوج رحت كرري نما

 و عاج : انزنرئ در زدودارعت نصي ةبؤت ١
 خفي الد تاكل !:قيلب الاهيايلاعمو نلقي انماو اي فعو اهعرباتسو ٠

 سس مسا ظ
 5و احل جو ملا اماو اك نم ةوعو نيناك

 ايا دوك فهلا ناو تايل يكمل نادت ْ
 0 تاءاس حاف امش هناطسوم كانا فستا ١

 م معلا ضيغص هننو منار تيس اهنسو تاعاسعيسؤ |

 نزح رافل ىونيللثد و قو دافا قاربت ددإب تايم. ؛

 . مالو بحاول أ تمولانعزجاتنا كا نلو ل ذوغمانبملا عيمد | ْ
 /لا . ع ا ١

 فانا هينارم زل [صساوهو هدو 8 / 0 1

 كر شك جد ا يب تت يا

 : ' تارهز دانناو تاقوزلا كهل تساببس م: ”دزمملا جو دالإلا انفضإ (

 ٠ 02+ سور اذن ايحولبمالا ىارونبو مسن اصل يحئدشسللا عصومي '

 , جالام قتسانيبلإ ديما مفلسو مهوبو دازو) مسنكلاو ىوشملا
 (راعلأ نهدو ريصاخلإب جراتجملا ما بف هال دجين الابط ور جوبا

 ارغب ]وتس اواهضوم يعبر و بررعلا مالح برقحل ادح م أ

 اك هاغه قيليم تشفلو عابس |رئشاماو لاذإ رم قزبكفزداندد ْ

 أ بل ةوانمو ناكل زمعب الا اذهذ تالاف اوتالوطل' ١

 'نالزكو ىدا ناوسّزلاو لكل لم مال امةل اح لكك تافَصا

 . :وايتو ج41 ناوجلكما 22 ةبل جد باو يرعأ
 أ نال و معدن اليسو مياهه ورناسل مهدي و هان ذاؤورجم وهدا

 امور حامعالاى ادت و شاجملا ةيلص تو قه ب دعو ظ

 ' اروواللنييزدامدو برشالو لطي هزكأر الذ بوجعو نرزركن انام ونجم ظ

 لو كك ادلة: زسرالل ايف تاما همس |
 , لسا كامركو يذل ناكك قي نري عطر هل عالاذاو طن لمنع
ل جيس بولوكأو رع ريما روادوسأ د اوملا |

 هبزيس لات حو ه

 ا

 75د -سسس ض نيسي وسة مصصص سس
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 زو قسرا
1 111 

 نسج ] وجو بوكت راسو طق

 3710: سل -- 37 710 777:23 حما

 فروخ ادوممل هطالخإ له لفل ءا املا نه ينزند و نيب نم لككمو

 ةيمردإيرو نيمو نول اكس نا هجاز + رجع ناحم وتس نا ثنا :

 لكبالو جون افءذ اتم بابساؤايذامداهزيو.ةدامرلا للمدارس و
 نوم ها اهرداتعو ا وعلا نئيدلفرطبتو

 تلا أعرو مات ناب تيت

 5 نوال ل15 تود توي راكلاو منلا ل نضوبعا رك عت
 مذيل ءاوملا نم هي نشد ميلعملا هده )كو تأ ججزت عاد بكن

 ا يو وماحا وعدو ممل

 رام هلل همست ونا

 1و يبس ددير وروما
 ةافبسأ نب امنلهبو لجو ععطالف زم اعبر ثريكذاذاو

 اديب نيالا اساوديبهوهدنينس عيسي الضو رتل

 محو وعد | ويل رنح اذا هنا '

 ٍْ اد أول واعوذ اهنم وز هثاليلاجانيم كاهل لسد نافيا

 .ةكأراعطو دحاب ةءاس يعل رتو م

 هل ف بلل كا رتبصرتسعا اذ, تاعناذ بلك دلال حزنا نيابي
 تلا اذاؤجاجلاةزييلو امون نيسد|]يدبتس جمل لزيال نا بحلول

ل عروش وايل مهنا نيجلوالا التو اهتامع
 دال ايت امد ها

 ماناعبت كر واذا اوين هزمأ دز نيالا ظ

اصرئرتملانالةللذو بزل ربلا و سا ١
 ين رذلاو ددداو تر

 لاقي اكل باو وهب هلو دهفس نم ءادوسلا ع افمسس طوس نا يك ٍ

 و افي منسقي فنم لاشك هوي انوش اع

 ذا غلا ءامسولكة ركز هتيسو نال اقن انس دنم رمل فنتك

 اة يب ءابعواانرذإمو مادا ثلث |«[هيوركم مرنم

 ياعارشلاتناو قبس ليلا جمدت دوب مقعلتسؤيلاحءاود نم مدلك

 ضب هنمينإل عكا ايزلاو وززعم لل نم رئنقسامرنيغسانإلا هوو .
 جيجل مدد قاف ىلا هاهلووربلا نير يعوض انتسدالا قاتم مامالا 5 ِْ 1 ١

 ايررأف ب /
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 «ء أمالي لكبلادقعزتوا مهني نرف وج ءاينس ممل ديرو وداود يشد

 دهووأملانم مولا نم نيؤيو موه | قس بلكارطكادبنا] نامه وو

 ا تسل كاوالوبان نبذ ابلكي لكرمعلق و هغابج كليب كهل
 ساو دامو رصدت ن اكل باهلك(ن دن اع نمو تيرا اهلك(نس ىناثنا

 لوا بالسر زيت ة :ركددلا العلا نيوز ليل احءاوأف

 وعملا نوني يضواعس هزم نانو جيم سمج الان ظ
 ”ةوايطنسال ردا زميل يايا عهيفاب فردا جالا

 مي(لل لس مادالا] هاذ ثكردا اذا تاضفنانمايش زيلع مننا بكم امو

 جا لاما نك ريدان نا همم مهاب
 ساري لثمتل اكول! دالا رهان ا تتح! إفرو تاحمبؤا مرجو

 كابي عتيسإب تاغئفتمالا [ل هالافر داني بصالون مل خه م
 : ع تامل اههنيحتضاعو قدا ماب ونلع ناعالجد غلمت- الا نافحراخ

54 

 نال ا
 00-1١

 انف ١ 5

0 
 ا 5

١ 
 *ي

 نملة طل اما ورشملا يدمالال كلاذكد مهل هت ايا والعم ٠
 اناانم يمرض تلاد بش مون يملا كيلو ناتنسإلاو تيئلللوأ

 "رش هاديصرملاو باك ربك منهج ؤ صا نمقس ةنائويلاف علان |ىتح

 كدا ويه هيسركسم ضاربويند اككاوانايطم/نيوحئاودالا

 ا

 0 تيربو نويل احاود تايكملا نمو للدنم ءايشالامنفا ناك رشا

 كم يود انايط: حويل وهنا ناطسلا نيل انف سان كاسيت

 دما نيون رالإ لم ييكامأدا لاجاوسوتن ىرعزحا رتب و يانا خيرا
 العا نمدزرختتالاولسورلاو ماونلارفلوتسملا نائب كا عر كرنب |

 ةوكيؤحارلاو لفظ ارداوزتهاورتسما دأزعقيلانمو ءنجرعتملا ١

 قس نايف ددتبؤ انما وسيوف ياذا صوتو[ يلا نيد ءزج

 نضوزيلا

 خاومو ىند لاو ناحو

 امدح نينالا نويت

 ردا 0 2 - هه ٠ حاف
 6 921 1 اي ذم َ
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